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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα πολιτικά και Οικονομικά σύνορα είναι πλέον ασαφή στη σημερινή 

ψηφιακή κοινωνία. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet), δόθηκε ώθηση στη 

ελεύθερη διακίνηση ιδεών, υπηρεσιών και αγαθών. Οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες εξελίσσονται και μεταλλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή. Ο 

τραπεζικός τομέας, οι ασφάλειες, οι πωλήσεις και γενικότερα οι επιχειρήσεις, 

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων τους μεταβαίνοντας σε 

ηλεκτρονικές μορφές συναλλαγών.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι Κυβερνήσεις παρά το γεγονός ότι έχουν την 

ευκαιρία να ηγηθούν της κοινωνίας των πληροφοριών, ακόμα «ταλαιπωρούνται» 

από τα υψηλά λειτουργικά κόστη και τις υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας. Η 

μετάβαση σε μια μορφή διακυβέρνησης που θα βασίζεται περισσότερο στις νέες 

τεχνολογίες της πληροφορικής, μπορεί να μεταμορφώσει από την μία τον τρόπο 

με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες προς τους πολίτες και από την άλλη την 

ίδια τη φύση της διακυβέρνησης. Πέρα λοιπόν από την μείωση στα λειτουργικά 

κόστη, οι νέες τεχνολογίες είναι το όχημα που θα μεταφέρει καλύτερη ποιότητα 

υπηρεσιών, βελτιωμένη παραγωγικότητα και θα βοηθήσει στην ταχύτερη 

ανάπτυξη της οικονομίας. 

 

Στην εργασία αυτή αρχικά γίνεται μια αναφορά στο πρόβλημα της 

διασύνδεσης Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων. Στη συνέχεια προτείνεται μια 

αρχιτεκτονική για την διασύνδεσή τους και γίνεται αναφορά στην XML και στις 

σχετικές με αυτή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη διασύνδεση δεδομένων 

και εφαρμογών. Ακολούθως παρουσιάζονται μερικές προσπάθειες διασύνδεσης 

που έγινα από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και τέλος παρουσιάζεται μια 

εφαρμογή στην οποία γίνεται η διασύνδεση και παρουσίαση στο διαδίκτυο 

δεδομένων από ετερογενή συστήματα. Συγκεκριμένα γίνεται η διασύνδεση και 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο πληροφοριακών συστημάτων βασισμένων σε 

Oracle™ και MS Access™. 
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2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις μέρες μας, οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις κάνουν μια μεγάλη 

προσπάθεια να εισαγάγουν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής στη δημόσια 

διοίκηση, με απώτερο στόχο την αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους για 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τους αλλά και την εισαγωγή νέων 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

 

Οι πολίτες συνήθως δεν χαίρονται ιδιαίτερα όταν έχουν να συνδιαλλαγούν 

με τις κυβερνήσεις τους. Το κάνουν γιατί είναι υποχρεωμένοι. Στις καθημερινές 

τους συναλλαγές με επιχειρήσεις που υιοθέτησαν νέες τεχνολογίες, οι πολίτες 

είναι αποδέκτες ποιοτικών υπηρεσιών σε αντίθεση με τις υπηρεσίες των 

Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτό συμβάλει η χρόνια γραφειοκρατία που 

έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη πολύτιμου για τους πολίτες χρόνου. Η 

διεκπεραίωση απλών υποθέσεών τους συνήθως είναι πολύ χρονοβόρα λόγο 

έλλειψης αυτοματοποιημένων διαδικασιών.  

 

Ένας από τους παράγοντες που «προωθούν» τη γραφειοκρατία στις 

Δημόσιες Διοικήσεις, είναι η πολυπλοκότητα της δομής τους. Κάθε κυβέρνηση για 

να πετύχει καλύτερο έλεγχο έχει δημιουργήσει διάφορους οργανισμούς και 

φορείς. Αυτή η μέθοδος του «διαίρει και βασίλευε» βοηθά εν μέρει την καλύτερη 

κατανομή αρμοδιοτήτων στο κυβερνητικό οικοδόμημα. Την ίδια στιγμή όμως δρα 

ανασταλτικά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες κυρίως όταν 

οι υποθέσεις τους απαιτούν την εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Δημόσιων 

Οργανισμών. Συνήθως η δεύτερη περίπτωση είναι η περισσότερο κοινή, μιας και 

στη διεκπεραίωση κάποιας υπόθεσης εμπλέκονται περισσότερες από μία 

Δημόσιες Υπηρεσίες ή / και Δημόσιοι Οργανισμοί. Για παράδειγμα για να κάνει 

κάποιο άτομο επαγγελματική έναρξη πρέπει να εμπλακούν οι ασφαλιστικοί 

οργανισμοί, η εφορία καθώς και το αντίστοιχο επιμελητήριο ανάλογα με τη φύση 

του επαγγέλματος. Αποτέλεσμα είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος να χάσει πολύτιμο 
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χρόνο (με τις όποιες οικονομικές συνέπειες) από τις επαγγελματικές του 

δραστηριότητες.  

 

Στην κακή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

συμβάλει και ο σχεδιασμός των διεργασιών των Δημόσιων Οργανισμών και 

Φορέων. Ο σχεδιασμός τους είναι ελλιπής μιας και δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί 

τις νέες δυνατότητες που δίνουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής που έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για 

αναδιοργάνωση και επανασχεδιασμό των λειτουργικών διεργασιών. Βασισμένα 

στον παλιό αυτό σχεδιασμό είναι και τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, 

όπου αυτά υπάρχουν. Συνήθως αποτελούνται από μεμονωμένες (stand alone) 

εφαρμογές που στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν επιτρέπουν την μεταξύ 

τους ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Ακόμη και στην περίπτωση που το 

πληροφοριακό σύστημα κάποιου Δημόσιου Οργανισμού αποτελείται από μια 

μεγάλη βάση δεδομένων, είναι συνήθως αρκετά «κλειστό» ώστε να μπορεί να 

ανταλλάξει δεδομένα με άλλες εφαρμογές του ίδιου ή άλλων Δημόσιων 

Οργανισμών. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι στην ουσία τα υπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα έχουν τη μορφή  απομονωμένων 

νησίδων (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.. 
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Η πλειονότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούν οι 

Δημόσιες Φορείς, δεν έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διεργασιών 

και δεν παρέχουν τη βέλτιστη και πιο λειτουργική διασύνδεση και επικοινωνία 

τόσο μεταξύ των Δημόσιων Φορέων, όσο και μεταξύ Δημόσιων Φορέων και των 

Ιδιωτικών φορέων. Έτσι, δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν τους τεράστιους 

όγκους από δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα στον Δημόσιο Τομέα. 

 

Κάθε Δημόσιος Οργανισμός για να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες 

του, κρατά αρχεία με δεδομένα σχετικά με το αντικείμενό του. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα πολιτών, δοσοληψίες με φυσικά και 

νομικά πρόσωπα καθώς και συμφωνίες με άλλους Δημόσιους ή / και Ιδιωτικούς 

Οργανισμούς. Λόγω του ότι οι αρμοδιότητες των Δημοσίων Φορέων είναι πολλές 

φορές επικαλυπτόμενες, αυτά τα δεδομένα μπορεί να υπάρχουν αυτούσια σε 

περισσότερους του ενός Οργανισμούς δημιουργώντας έτσι πλεονασμό. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα αποθήκευσης και διαχείρισης, ειδικά στην 

περίπτωση που τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε έντυπη μορφή. Είναι προφανής 

λοιπόν η ανάγκη, αφενός μεν για μετάβαση σε ηλεκτρονικές μορφές δεδομένων, 

αφετέρου στον σχεδιασμό διεργασιών που θα έχουν ως βάση τους την 

ηλεκτρονική ροή πληροφοριών από και προς τους διάφορους Δημόσιους 

Οργανισμούς.  

 

Η μετάβαση σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων σε συνδυασμό με μια 

αναδιοργάνωση των διεργασιών που πραγματοποιεί κάθε Δημόσιος Φορέας και 

Υπηρεσία, πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στη διαχείριση και 

αποθήκευσή τους, δίνει τη δυνατότητα για ανταλλαγή τους σε πραγματικό χρόνο. 

Αντικειμενικός στόχος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η ταχύτατη και καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών της χώρας και κατ’ επέκταση και των πολιτών που θα 

προέρχονται από χώρες που η υποδομή τους σε τεχνολογίες πληροφορικής στον 

Δημόσιο Τομέα βοηθά ένα τέτοιο εγχείρημα. Επιπλέον, μπορούν να 

δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα βασίζονται στις νέες 

αυτές τεχνολογίες. 

 

Από την άλλη πλευρά, η ήδη υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή θα 

πρέπει να χειριστεί με βέλτιστο τρόπο. Η μετάβαση από ένα παρωχημένο 
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πληροφοριακό σύστημα σε ένα σύγχρονο, πέρα από το προφανές 

κατασκευαστικό κόστος, περιέχει και άλλους παράγοντες που δυσκολεύουν την 

αποδοχή του και την βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Οι υπάλληλοι 

χρειάζονται χρόνο και εκπαίδευση ώστε να προσαρμοστούν στη νέα 

πραγματικότητα. Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη, 

είναι η ανασφάλεια που πιθανόν να αισθανθούν με τις νέες δυνατότητες που θα 

δίνει το νέο πληροφοριακό σύστημα και η αίσθηση ότι «η μηχανή τους παίρνει τη 

θέση». Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να μεταβούν στην ηλεκτρονική εποχή 

συνήθως δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό είναι επακόλουθο 

συνήθως του γεγονότος ότι η υλοποίησή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο από 

τον προγραμματισμένο, κοστίζει περισσότερα και τα οφέλη δεν είναι τα 

επιθυμητά. 

 

Για την βέλτιστη εκμετάλλευση των υπαρχόντων δεδομένων του Δημόσιου 

Τομέα, θα πρέπει να επιλεχθεί μια πρότυπη μορφή δεδομένων κοινά αποδεκτή 

τόσο μεταξύ των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων, όσο και μεταξύ 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών ώστε να γίνει δυνατή η μεταξύ τους 

συνεργασία σε επίπεδο κοινής χρήσης δεδομένων που υπάρχουν στις διάφορες 

βάσεις και αποθήκες δεδομένων που συντηρούν. Για την διακίνηση των 

απαραίτητων πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η διακίνηση όλου 

του όγκου των δεδομένων, αλλά να χρησιμοποιούνται μόνο τα απαραίτητα για 

την συγκεκριμένη διεργασία που λαμβάνει μέρος κάθε φορά. Αυτό προϋποθέτει 

σωστό σχεδιασμό του όλου συστήματος διακίνησης πληροφοριών.  

 

Για παράδειγμα, αν κάποια εταιρία που έχει συνάψει συμφωνία χρήσης 

των δεδομένων του Δημοσίου Τομέα ενδιαφέρεται για το ποσοστό των πολιτών 

που ανήκει σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, δεν θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του Δημόσιου Φορέα (ή των 

Δημοσίων Φορέων αν βρίσκονται σε περισσότερες της μιας αποθήκης 

δεδομένων) που κατέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες (για παράδειγμα η 

αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της περιοχής), αλλά να μπορεί να θέσει το 

ερώτημα στο πληροφοριακό σύστημα της Δημόσιας Αρχής και αυτό να δώσει 

συγκεκριμένη και ακριβή απάντηση χωρίς να λάβει χώρα μετακίνηση των 

αρχικών δεδομένων.  
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Για να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση του «θησαυρού» των δεδομένων που 

υπάρχουν αποθηκευμένα στους Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, πρέπει 

να υιοθετηθούν τεχνολογίες και τεχνικές που θα επιτρέπουν την βέλτιστη 

εκμετάλλευσή τους. Σε αυτό συμβάλει σημαντικά ο ορισμός μεταδεδομένων. Με 

τον όρο μεταδεδομένα εννοούμε δεδομένα τα οποία περιγράφουν διεργασίες, 

δομές δεδομένων και τέλος τα ίδια τα δεδομένα. Έτσι, σε ένα Δημόσιο 

Οργανισμό, μπορούν να οριστούν μεταδεδομένα τα οποία θα περιγράφουν τις 

λειτουργικές του διαδικασίες, τον τρόπο με τον οποίο τις εκτελεί, αλλά και τα 

δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται και θα είναι σχετικά με τις διαδικασίες 

αυτές.  

 

Πέρα από τον ορισμό των μεταδεδομένων, θα πρέπει να εισαχθούν 

μοντέλα στη γενικότερη αρχιτεκτονική μιας τέτοιας προσπάθειας, τα οποία θα 

διαχειρίζονται τα μεταδεδομένα και τις λειτουργίες αυτών. Για παράδειγμα, ένα 

τέτοιο μοντέλο μπορεί να είναι για σύνθεση της πληροφορίας. Ο σκοπός του θα 

είναι αφενός να λαμβάνει τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος που θα έχει 

υποβληθεί σε διαφορετικές πηγές δεδομένων και αφετέρου να τα συνθέτει  έτσι 

ώστε να λάβει ο τελικός χρήστης που έχει υποβάλει το ερώτημα την πληροφορία 

που επιθυμεί, δίχως όμως να γνωρίζει απαραίτητα τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ώστε να πάρει την απάντησή του.  

 

Για να γίνει δυνατή η μετάβαση σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων και η 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που θα έχει μια τέτοια ενέργεια, πρέπει να 

ακολουθηθεί μια διαδρομή που θα επικεντρώσει τις όποιες ενέργειες στο 

ζητούμενο αποτέλεσμα, θα αναλύσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Δημοσίων 

Οργανισμών και γενικότερα της Κυβέρνησης και τέλος θα ορίσει ένα πλαίσιο 

εργασίας το οποίο θα είναι βασισμένο στις νέες τεχνολογίες.  
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2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – RDF (RESOURCE 

DEFINITION FRAMEWORK) 
 

Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στα υπολογιστικά 

συστήματα και στο διαδίκτυο, είναι η αυτοματικοποίηση των εργασιών που 

πρέπει να γίνουν. Μέχρι στιγμής τα συστήματα και κυρίως το web έχει χτισθεί με 

την προοπτική της ανθρώπινης επίδρασης. Αυτό έχει τις ρίζες του στο γεγονός 

ότι τα έγγραφα που δημιουργούνται έχουν ως στόχο τους την «κατανάλωσή» 

τους από ανθρώπους. Μια πιθανή λύση στο γενικό πρόβλημα της εκτέλεσης 

εργασιών αυτόματα, είναι η χρήση πρακτόρων (agents) οι οποίοι θα εκτελούν τις 

εργασίες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει 

μια ακριβή περιγραφή των δεδομένων. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την 

μετάβαση σε ένα στάδιο όπου τα δεδομένα πέρα από αναγνώσιμα, θα είναι και 

κατανοητά από τα συστήματα. 

 

 Τον μηχανισμό αυτό θα τον δώσουν τα μεταδεδομένα. Με τον όρο 

μεταδεδομένα, εννοούμε δεδομένα για τα δεδομένα. Είναι δηλαδή δεδομένα που 

περιγράφουν άλλα δεδομένα. Όπως είναι προφανές, ο διαχωρισμός των 

δεδομένων από τα μεταδεδομένα δεν είναι ξεκάθαρος, μιας και τα μεταδεδομένα 

μιας εφαρμογής μπορεί να είναι τα δεδομένα για μία άλλη. 

 

Για τα δεδομένα του διαδικτύου, έχει προταθεί ένα θεμελιώδες πλαίσιο 

εργασίας, το RDF (Resource Description Framework). Αυτό παρέχει 

διαδραστικότητα μεταξύ εφαρμογών που ανταλλάσσουν μέσα από το διαδίκτυο 

πληροφορίες κατανοητές από τα συστήματα. Το RDF δίνει έμφαση στην ευκολία 

αυτοματικοποίησης διεργασιών από πηγές του web. Τα μεταδεδομένα του RDF 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, για παράδειγμα 

στην βελτίωση των μηχανών αναζήτησης και γενικότερα στην αναζήτηση πηγών, 

στην κατηγοριοποίηση και συσχετισμό των δεδομένων που υπάρχουν σε κάποιο 

ιστοτόπο, σελίδα ή βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας πράκτορες για να διευκολύνουν 

την ανταλλαγή πληροφοριών. Φυσικά η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο στους 

παραπάνω τομείς, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους. 
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Το RDF ενθαρρύνει την άποψη ότι τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα με το 

να χρησιμοποιεί την XML σαν συντακτικό κωδικοποίησης. Οι πηγές που 

περιγράφονται με το RDF γενικά είναι οτιδήποτε μπορεί να ονομασθεί μέσω του 

URI (Uniform Resource Identifier). Ο ευρύτερος στόχος του RDF είναι ο ορισμός 

ενός μηχανισμού που περιγράφει πηγές δίχως να κάνει υποθέσεις και δίχως να 

ορίζει τη σημασιολογία ενός πεδίου εφαρμογών. Ο μηχανισμός είναι ουδέτερος 

σε σχέση με το πεδίο εφαρμογών και ταυτόχρονα είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να 

χρησιμοποιείται και να περιγράφει τις πληροφορίες σε διάφορα πεδία. Προς το 

παρόν, το RDF αποτελείται από ένα μοντέλο για αναπαράσταση μεταδεδομένων, 

ένα πιθανό συντακτικό για να εκφρασθούν και να μεταφερθούν τα μεταδεδομένα 

μεταξύ εφαρμογών και μεταξύ servers και clients. Προτάσεις γίνονται για τη 

συμπλήρωσή του με ορισμούς σχημάτων (classes) για μεταδεδομένα, 

δυνατότητα εγγραφής ερωτημάτων για αυτά κ.α. 

 

Ο πυρήνας των δεδομένων του RDF αποτελείται από κόμβους και 

συνδεδεμένα σε αυτούς χαρακτηριστικά και ζεύγη τιμών. Κόμβοι μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε πηγή από το web όπως σελίδες, servers, άλλες παρουσίες 

μεταδεδομένων και γενικά ότι μπορεί να ονομασθεί με URI. Τα χαρακτηριστικά 

τους είναι ιδιότητες και οι τιμές τους είναι είτε ατομικές (αριθμοί, αλφαριθμητικά, 

κείμενο κλπ) είτε άλλες πηγές από μεταδεδομένα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

ο μηχανισμός αυτός παράγει κατευθυνόμενους γράφους οι οποίοι έχουν ονόματα 

(labeled directed graphs).  

 

Το θεμέλιο του RDF είναι το μοντέλο των κόμβων και των χαρακτηριστικών 

τους. Για να αποθηκεύσουμε σε αρχεία τα στιγμιότυπα (instances) του μοντέλου 

και για να μπορούν να επικοινωνήσουν τα στιγμιότυπα αυτά με διάφορους 

πράκτορες, χρειαζόμαστε ένα συντακτικό με το οποίο θα γίνεται σειριοποίηση των 

γράφων. Η γλώσσα που θα ορίσει το συντακτικό αυτό είναι η XML που δρα 

συμπληρωματικά με το RDF. Από μόνο του το RDF δεν περιέχει 

προκαθορισμένα λεξικά για διαχείριση των μεταδεδομένων, αναμένεται όμως να 

εμφανιστούν τυποποιημένα λεξικά όπως για παράδειγμα λεξικά για ψηφιακές 

βιβλιοθήκες (Dublin Core1), λεξικά για έκφραση ψηφιακών υπογραφών κ.α.  Τα 

λεξικά μπορούν να δημιουργηθούν από τον καθένα, αρκεί ένα προσδιοριστικό 
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URI να συμπεριλαμβάνεται μαζί με τα στιγμιότυπα των μεταδεδομένων που 

χρησιμοποιούν το λεξικό αυτό. Γίνεται προφανές ότι η χρήση URIs για να 

ονομάσουμε τα λεξικά είναι σημαντικότατο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό του RDF. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε επιγραμματικά ότι: 

 

Το RDF παρέχει τα ακόλουθα 

• διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων 

• σημασιολογία για τα μεταδεδομένα κατανοητή από τα συστήματα 

• καλύτερη και ακριβέστερη αναζήτηση 

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη του RDF θα προσφέρει 

• μια τυποποιημένη ικανότητα αναζήτησης πηγών με χρήση ερωτημάτων 

• μια γλώσσα στήριξης αποφάσεων στην ανεύρεση πηγών μέσα στο web 

• μια γλώσσα για ανάκτηση μεταδεδομένων από άλλες πηγές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                   
1 The Dublin Core Metadata Element set, http://www.purl.org/metadata/dublin_core 
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2.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

Η αδιάκοπη ροή πληροφορίας ανάμεσα στους Δημόσιους Οργανισμούς, 

απαιτεί μια πολιτική καλά ορισμένη και προτυποποιήσεις οι οποίες θα αφορούν 

τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Οργανισμών του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό 

θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εργασίας για το Δημόσιο Τομέα. Η 

ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κυβερνητικής 

στρατηγικής να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της με χαμηλό 

κόστος.  

 

Ένα πλαίσιο εργασίας βοηθάει στον καθορισμό των διαχωριστικών 

γραμμών και χαρακτηριστικών, πολύπλοκων και πληροφοριακά ευαίσθητων 

διεργασιών. Είναι αυτό που θα παρέχει τις κατευθύνσεις για την οργάνωση και 

υλοποίηση εννοιών και ιδεών. Υπό αυτή την έννοια, το πλαίσιο εργασίας 

επιτρέπει στις ομάδες εργασίας - κατά συνέπεια στους διαφορετικούς Δημόσιους 

Οργανισμούς και Υπηρεσίες – να συσχετίσουν γεγονότα και δεδομένα και να 

προωθήσουν την ανάπτυξη και τη διακίνηση της πληροφορίας που θα προκύψει 

από αυτά.  Η εστίαση του πλαισίου εργασίας θα είναι στο να επιτρέψει και να 

δώσει τη δυνατότητα στις κυβερνητικές διεργασίες και στις ανομοιογενείς 

εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα,  να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 

αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αυτό θα γίνει με την παροχή ενός πλήρους 

συνόλου από υπηρεσίες, μεθοδολογίες και τεχνικές, οι οποίες θα επιταχύνουν τη 

δημιουργία νέων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον Ιδιωτικό 

τομέα. Επιπλέον, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ενδοκυβερνητικών 

διεργασιών. 

 

Για να γίνει δυνατή η διασύνδεση μεταξύ των οργανισμών, θα πρέπει 

αρχικά κάθε ένας από αυτούς να μπορέσει να αυτοματοποιήσει τις διεργασίες 

του, αλλά και την επιβολή των επιχειρηματικών κανόνων που τους διέπουν. Για 

να γίνει κάτι τέτοιο δυνατό, θα πρέπει να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός των 

συστημάτων τους, σύμφωνα με τον οποίο σε πρώτη φάση θα γίνεται 

μοντελοποίηση των διεργασιών δίνοντας προσοχή στο γεγονός ότι αρκετοί από 

αυτούς μπορεί να αλλάξουν σύντομα είτε λόγο αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας, 
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είτε για διάφορους άλλους λόγους. Από την στιγμή που ο κάθε οργανισμός 

μπορέσει να αυτοματοποιήσει ως ένα σημείο την λειτουργία του, η διασύνδεσή 

του με άλλους οργανισμούς θα είναι ευκολότερη. 

 

Στη διασύνδεση αυτή, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι πληροφορίες για τα 

δεδομένα που χειρίζεται και που συλλέγει ο κάθε οργανισμός. Τέτοιες 

πληροφορίες θα είναι συγκεντρωμένες τοπικά με τη μορφή μεταδεδομένων τα 

οποία θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα και από άλλους οργανισμούς σε 

περίπτωση που έχουν την ανάγκη χρήσης τους (Εικόνα 2).  

 

 
Εικόνα 2. Οργάνωση δεδομένων οργανισμού 

 

Είναι προφανές λοιπόν, ότι για να γίνει δυνατή η διασύνδεση μεταξύ των 

οργανισμών, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ των εφαρμογών 

του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Αυτή η bottom – up προσέγγιση βοηθά στο 

σχεδιασμό του όλου συστήματος γιατί στην ουσία ο τρόπος διασύνδεσης μεταξύ 

οργανισμών δεν διαφέρει σημαντικά με τον τρόπο διασύνδεσης των τοπικών 
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εφαρμογών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της 

αποκτημένης τεχνογνωσίας.  

 

 Για να γίνει κατανοητή η λογική διασύνδεσης των εφαρμογών με χρήση 

μεταδεδομένων, μπορούμε να φανταστούμε τον οργανισμό ως μια κατανεμημένη 

βάση δεδομένων. Κάθε αυτόνομη εφαρμογή είναι και ένα μέρος της βάσης, ενώ 

τα στοιχεία για τις επί μέρους εφαρμογές διατηρούνται στα μεταδεδομένα τα 

οποία αποτελούν και το repository της βάσης. Τα μεταδεδομένα αυτά κρατούν 

στοιχεία για τον τύπο αρχείων που χειρίζεται κάθε εφαρμογή, τις διεργασίες στις 

οποίες χρησιμοποιείται η εφαρμογή, οι νόμοι και οι επιχειρηματικοί κανόνες που 

διέπουν αυτές τις διεργασίες, ποιοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσουν 

και να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή κ.ο.κ. Είναι δηλαδή ο πυρήνας, η 

«καρδιά» του όλου συστήματος. Τα μεταδεδομένα θα πρέπει να είναι 

αποθηκευμένα σε έναν κοινά αποδεκτό τύπο αρχείων, ώστε να είναι δυνατή η 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών και repository, αλλά και η εύκολη 

διασύνδεση νέων εφαρμογών και συστημάτων δίχως να είναι απαραίτητος ο 

επανασχεδιασμός του όλου συστήματος. Κατάλληλος τύπος αρχείων είναι τα 

αρχεία XML (Εικόνα 3), τα οποία αποτελούν διεθνές στάνταρ και δίνουν την 

απαραίτητη σχεδιαστική ευελιξία και την ικανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

διαφορετικού τύπου εφαρμογές. 

 

 
Εικόνα 3. Αποθήκευση σε XML της δομής των αρχείων  
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Το πλαίσιο υλοποίησης των μεταδεδομένων μπορεί να είναι το RDF αν και 

ακόμα βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο.  Έχει τις δυνατότητες διαχείρισης πηγών 

μεταδεδομένων κάνοντας χρήση τόσο της XML όσο και των σχετικών με αυτή 

προτύπων όπως για παράδειγμα τα XML schemas. Η επικοινωνία μπορεί να 

γίνεται με κάποιο σύστημα μηνυμάτων (πχ. MQSeries) με μηνύματα CORBA, 

DCOM ή με χρήση του SOAP2. Το τελευταίο, έχει αρκετά πλεονεκτήματα γιατί 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο http για επικοινωνία και την XML για σύνταξη. Έτσι, 

η επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών και μεταξύ των εφαρμογών και του repository 

μπορεί να γίνει και μέσα από firewalls και συστήματα ασφαλείας, τα οποία σε 

άλλη περίπτωση μπορεί να μπλόκαραν τα μηνύματα. Η χρήση του http σαν 

πρωτόκολλο επικοινωνίας βοηθά και στη διασύνδεση των οργανισμών μέσω του 

web, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αφού δεν απαιτείται σχεδιασμός ειδικού δικτύου 

επικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών και επιπλέον κάνει δυνατή την άμεση 

σύνδεση νέων οργανισμών στο δίκτυο επικοινωνίας. 

 

Την τοπική διασύνδεση των εφαρμογών, ακολουθεί η διασύνδεση των 

οργανισμών μιας περιφέρειας ή μιας λειτουργικής ομάδας. Μπορεί δηλαδή να 

διασυνδεθούν όλοι οι οργανισμοί που ανήκουν γεωγραφικά σε μια περιοχή (π.χ 

ενός νομού) ή οι οργανισμοί της περιοχής αυτής που εκτελούν την ίδια λειτουργία 

(π.χ οι εφορίες ενός νομού). Το επιθυμητό φυσικά είναι η ενοποίηση όλων των 

οργανισμών και η ταυτόχρονη ομαδοποίησή τους. Αυτό είναι δυνατό να γίνει με 

τον κατάλληλο «κεντρικό» ορισμό των μεταδεδομένων της «περιοχής». Θα 

υπάρχει δηλαδή ένα repository αντίστοιχο με αυτό των επί μέρους οργανισμών, 

στο οποίο θα αναφέρονται οι οργανισμοί που διασυνδέονται, οι αρμοδιότητές 

τους, τα στοιχεία που διατηρούν, οι επιχειρηματικοί τους κανόνες, θέματα 

ασφάλειας καθώς και η κατηγοριοποίησή τους και ένταξή τους σε κάποια ομάδα 

εργασίας (Εικόνα 4). Περνάμε λοιπόν από το επίπεδο της εφαρμογής, στο 

επίπεδο του οργανισμού δίχως να έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο σχεδίασης. Η 

τεχνογνωσία και οι μέθοδοι παραμένουν οι ίδιες και διαφορά είναι ότι την θέση 

της εφαρμογής, στο ανώτερο αυτό επίπεδο λαμβάνει ο εκάστοτε οργανισμός.  

                                            
2 Ανάλυση των τεχνολογιών θα γίνει σε επόμενες ενότητες. 
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Εικόνα 4. Διασύνδεση Οργανισμών συγκεκριμένης περιοχής 

 

Η ομαδοποίηση των οργανισμών ορίζεται αποκλειστικά από τα μεταδεδομένα, 

παραδείγματος χάριν με την ανάθεση σε κάθε οργανισμό ενός κωδικού ομάδας. 

Αυτός ο κωδικός μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον οργανισμό είναι 

αποθηκευμένα στο κατάλληλο XML αρχείο που αποτελεί και τα μεταδεδομένα της 

«περιοχής». 

 

Το τρίτο επίπεδο της διασύνδεσης των οργανισμών συνίσταται στην 

διασύνδεση των περιοχών που έχουν προκύψει από τις έως τώρα διασυνδέσεις. 

Γεωγραφικά και λειτουργικά καλύπτει όλους τους οργανισμούς και όλες τις 

δυνατές λειτουργικές ομάδες που μπορεί να προκύψουν. Τα στοιχεία των 

περιοχών – περιφερειών διατηρούνται σε ένα κεντρικό repository ανάλογο με τα 

αντίστοιχα repositories των κατώτερων επιπέδων. Η διαφορά εδώ είναι ότι από 

τις εφαρμογές και τους οργανισμούς, περνάμε τώρα σε στοιχεία περιοχών. 

Ταυτόχρονα όμως διατηρείται μέσα από τα μεταδεδομένα η ομαδοποίηση των 

εργασιών και ο καθορισμός ομάδων εργασίας (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Διασύνδεση περιοχών 

 

 Μια τέτοια αρχιτεκτονική βασίζεται γενικά σε repositories - κόμβους που 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου. Το δίκτυο αυτό είναι ένα Intranet μεταξύ 

των οργανισμών το οποίο δίνει τη δυνατότητα για δημοσίευση των δεδομένων 

τους και στο Internet μιας και η δομή και λειτουργία είναι η ίδια. Η διεπαφή λοιπόν 

όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με συναλλαγές μεταξύ οργανισμών 

αποτελείται από web clients με υποστήριξη για XML και σχετικές τεχνολογίες. 

Απαραίτητη λοιπόν είναι η κατασκευή μιας κυβερνητικής πύλης (government 

portal) μέσω της οποίας θα γίνεται δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα των 

οργανισμών. Η πρόσβαση αυτή είναι διάφανη, μιας και ο τρόπος ανάκτησης 

δεδομένων από διαφορετικούς του ενός οργανισμούς δεν είναι φανερή στον 

τελικό χρήστη. Ο χρήστης (εξωτερικός ή υπάλληλος οργανισμού) μπορεί να 

επιλέξει σε ποια ομάδα οργανισμών ή σε τι είδους διεργασία θα αναφερθεί η 

ενέργεια που θα εκτελέσει. Μπορεί να κάνει μια ερώτηση για να ανακτήσει 

συγκεκριμένα στοιχεία ενός πολίτη τα οποία ενδεχομένως θα βρίσκονται σε 

διαφορετικούς οργανισμούς, ή να ζητήσει την φορολογική κατάσταση κάποιου 

άλλου εμπλέκοντας έτσι τις ΔΟΥ (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες). Η απάντηση 

που θα λάβει θα προκύψει μετά από σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

χωρίς να γνωρίζει ο χρήστης τον τρόπο με τον οποίο έγινε η σύνθεση αυτή. 
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 Η πύλη επιπλέον μπορεί να παρέχει πρόσβαση στις επί μέρους περιοχές 

(γεωγραφικές ή εργασίας) καθώς και στο χαμηλότερο επίπεδο διασύνδεσης που 

είναι οι οργανισμοί σαν αυτόνομες οντότητες. Η αναζήτηση των πληροφοριών θα 

μπορεί να κατευθυνθεί λοιπόν σε επίπεδο κράτους, περιοχής ή οργανισμού 

ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη (Εικόνα 6). Η αναζήτηση θα προωθείται στο 

κατάλληλο repository και τα αποτελέσματα θα επιστρέφουν στον web client του 

χρήστη. Την ευελιξία αυτή μας τη δίνει η αρχιτεκτονική των κόμβων (repositories), 

καθώς η αναζήτηση πληροφοριών μπορεί να γίνει σε επίπεδο κόμβου o οποίος 

σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα γνωρίζει που πρέπει να 

απευθυνθεί και πως θα συνθέσει την πληροφορία που θα πάρει από τις πηγές 

που ενθυλακώνει.  

 

 
Εικόνα 6. Ανάκτηση πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα. 
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3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

Οι προσπάθειες για ενοποίηση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές, 

άρχισαν σχεδόν ταυτόχρονα με την εξάπλωση εφαρμογών Η/Υ στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάγκη για την αναγνώριση από τα υπολογιστικά 

συστήματα των δεδομένων με αυτοματικοποιημένο τρόπο, οδήγησε την 

επιστημονική κοινότητα στην εισαγωγή προτύπων που προσπαθούσαν να 

πετύχουν την περιγραφή των δεδομένων.  

 

Η προσπάθεια αυτή στράφηκε στις γλώσσες χαρακτηρισμού (mark up 

languages), οι οποίες με τη χρήση ετικετών (tags) περιγράφουν τα δεδομένα και 

τη δομή τους. Η βάση όλων αυτών των γλωσσών είναι η SGML (Standard 

Generalized Markup Language). Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 

είναι ότι αφενός οι ετικέτες περιγράφουν τη δομή του εγγράφου και όχι στον 

τρόπο παρουσίασής του και αφετέρου οι ετικέτες συμμορφώνονται σε μια δομή 

παρόμοια με το σχήμα των βάσεων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το αρχείο 

μπορεί να επεξεργαστεί από λογισμικό και να αποθηκευτεί σε βάση δεδομένων 

με όλα τα εμφανή πλεονεκτήματα που δίνει αυτή η δυνατότητα.  

 

Τα στοιχεία ενός SGML αρχείου, οι μεταξύ τους σχέσεις και όλα αυτά τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα του αρχείου, υπάρχουν σε αρχεία που 

περιγράφουν τη συνολική δομή και είναι τα DTD (Document Type Definitions). Τα 

DTD αναφέρονται και ως «εφαρμογές SGML». Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 

η SGML συνοδεύονται και από την πολυπλοκότητα των εγγράφων που 

δημιουργούνται. Αυτό συνέτεινε στην πρόταση νέων γλωσσών χαρακτηρισμού 

βασισμένων στην SGML, αλλά οι οποίες θα είναι λιγότερο πολύπλοκες και θα 

έχουν τα πλεονεκτήματα της SGML. Αποτέλεσμα αυτών των προτάσεων ήταν η 

δημιουργία της XML (eXtensible Markup Language), η οποία έχει τα γενικά 

χαρακτηριστικά της SGML και ταυτόχρονα αποτελεί επέκταση ενός πολύ 

πετυχημένου προτύπου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, της HTML. 
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3.1. XML 
 

3.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος XML αντιστοιχεί στα αρχικά των λέξεων eXtensible Markup 

Language (σε ελεύθερη απόδοση “επεκτάσιμη γλώσσα χαρακτηρισμού”). 

Πρόκειται για ένα νέο στάνταρ που αναπτύσσεται από το W3C3 (World Wide Web 

Consortium) το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την επέκταση της HTML (HyperText 

Markup Language) με στόχο να υπερβεί τους περιορισμούς που αυτή έχει. 

 

Η HTML είναι τα τελευταία χρόνια ο κυρίαρχος του διαδικτύου. 

Περισσότερες από 800 εκατομμύρια σελίδες υπάρχουν στο web, βασισμένες 

αποκλειστικά στην HTML. Την γλώσσα υποστηρίζουν ένα μεγάλο πλήθος από 

εφαρμογές όπως προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browsers), 

επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βάσεις 

δεδομένων κ.α. Επιπλέον, ένα πλήθος από νέες τεχνολογίες παρείχαν 

υποστήριξη στην HTML. Σε αυτές μπορούμε να αναφέρουμε τις Java, Javascript, 

Flash, CGI, ASP και αρκετές ακόμα που σε συνδυασμό με τις νεότερες της HTML 

παρείχαν στους χρήστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τις σελίδες που 

επισκεπτόταν. Χαρακτηριστικό της μεγάλης ανάπτυξης της HTML είναι ότι ενώ η 

αρχική της έκδοση περιείχε λίγες δεκάδες από «ετικέτες» (tags), η τελευταία της 

έκδοση έχει περίπου 100 ετικέτες, δίχως να υπολογίζονται σε αυτές οι ετικέτες 

που υποστηρίζονται από μερικά μόνο προγράμματα πλοήγησης (browser-

specific tags). 

 

Παρ’ όλες τις δυνατότητες που δίνει η HTML στους κατασκευαστές, έχει και 

αρκετά μειονεκτήματα. Το μεγάλο πλήθος από τις ετικέτες που έχει, συντελούν σε 

πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς τους, με συνέπεια η ίδια σελίδα να έχει 

διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης. Από την άλλη 

πλευρά, πολλές εφαρμογές έχουν την ανάγκη για εισαγωγή και νέων ετικετών. 

Τέτοιες εφαρμογές είναι οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), που 

                                            
3 Το W3C  είναι ο οργανισμός που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και διαχείριση των 

περισσοτέρων στάνταρ που αφορούν το Web. http://www.w3c.org 
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χρειάζονται νέες ετικέτες ώστε να περιγράφουν τα προϊόντα. Ακόμη οι μηχανές 

αναζήτησης χρειάζονται νέες ετικέτες για ακριβέστερη και ταχύτερη αναζήτηση 

μεταξύ των δικτυακών τόπων (web sites). Για την ασφάλεια των συναλλαγών 

χρειάζονται νέες ετικέτες ώστε να ορίζεται με ασφαλές τρόπο η ηλεκτρονική 

υπογραφή του εκάστοτε χρήστη. Μια σειρά από εφαρμογές λοιπόν χρειάζεται την 

εισαγωγή νέων ετικετών, σε μια ήδη επιβαρημένη γλώσσα.  

 

Στο εγγύς μέλλον, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν θα γίνεται από τους 

προσωπικούς υπολογιστές, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό από τους προσωπικούς 

βοηθούς που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην αγορά και από εναλλακτικές 

συσκευές πρόσβασης όπως τα «έξυπνα τηλέφωνα» και τις «έξυπνες οικιακές 

συσκευές». Αυτού του είδους οι συσκευές δεν έχουν την υπολογιστική ισχύ ενός 

προσωπικού υπολογιστή. Συνεπώς δεν μπορούν να διαχειριστούν με την ίδια 

ευκολία μια τόσο πολύπλοκη γλώσσα όπως η HTML. Ένα παρόμοιο πρόβλημα 

που υπάρχει είναι το γεγονός ότι πολλές σελίδες έχουν περισσότερες ετικέτες 

από περιεχόμενο, πράγμα που κάνει την ανάγνωσή τους πολύ αργή. 

 

Η ενδεχόμενη λύση στα παραπάνω προβλήματα της HTML, αναμένεται να 

είναι η XML. Η νέα αυτή γλώσσα αναπτύχθηκε ακριβώς για να συμπληρώσει και 

να επεκτείνει τις δυνατότητες της πολύ πετυχημένης HTML και όχι για να την 

αντικαταστήσει. Γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη για εξέλιξη και όχι για χάρη και 

μόνο νεωτερισμών.  
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3.1.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ XML 

 

Η XML μπορεί  να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιοχές εφαρμογών όπως: 

 

• Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Δημοσίων – Ιδιωτικών Φορέων 

• Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο 

• Επιστημονικές εφαρμογές 

• Κατασκευή δικτυακών τόπων για εναλλακτικές συσκευές πλοήγησης 

 

Με την εισαγωγή της XML στα δρώμενα του διαδικτύου, δόθηκαν νέες 

δυνατότητες για ανάπτυξη σε τομείς όπως δημοσίευση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο και ανταλλαγή - ολοκλήρωση δεδομένων (Data Integration). Η 

ανταλλαγή δεδομένων είναι και ο χώρος στον οποίον εστιάζεται κυρίως η έως 

τώρα εφαρμογή της νέας γλώσσας, χωρίς όμως να υπολείπεται και η χρήση της 

στη δημοσίευση δεδομένων μέσω του web. 

 

Οι εφαρμογές της XML κατηγοριοποιούνται γενικά στις ακόλουθες δύο: 

 

• Σε εφαρμογές εγγράφων τα οποία επεξεργάζονται πληροφορίες που 

απευθύνονται σε ανθρώπους 

 

• Σε εφαρμογές εγγράφων τα οποία επεξεργάζονται πληροφορίες που 

απευθύνονται σε λογισμικό 

 

Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών εφαρμογών είναι ποιοτική. Αφορά τα 

ίδια πρότυπα και τρόπο υλοποίησης της XML εφαρμογής, αλλά εξυπηρετούν 

διαφορετικούς σκοπούς. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι 

τα εργαλεία και η εμπειρία της υλοποίησης μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

σε ένα αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογών.  

 

Μια εφαρμογή της XML μπορεί να αφορά τη δημοσίευση εγγράφων. Αυτά 

μπορεί να δημοσιεύονται σε κάποιο τόπο στο διαδίκτυο (web site), να 
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αποστέλλονται για εκτύπωση ή να απευθύνονται σε χρήστες προσωπικών 

ηλεκτρονικών συσκευών όπως PDAs (Personal Digital Asistants) και κινητά 

τηλέφωνα τα οποία έχουν τη δυνατότητα λήψης στοιχείων από το διαδίκτυο με 

χρήση του WAP (Wireless Access Protocol). Το πλεονέκτημα στην χρήση της 

XML είναι το γεγονός ότι η γλώσσα επικεντρώνεται στην περιγραφή της δομής 

του εγγράφου και όχι στον τρόπο προβολής του. Έτσι, είναι δυνατό να 

δημιουργήσουμε ένα μοναδικό έγγραφο σε XML και ακολούθως με 

αυτοματικοποιημένο τρόπο να μετατρέπεται κάθε φορά στον κατάλληλο τύπο για 

προβολή – δημοσίευση (Εικόνα 7) . Η ικανότητα εξυπηρέτησης διαφορετικών 

μέσων από ένα και μόνο έγγραφο είναι μεγάλης σημασίας, μιας και ο ρυθμός 

αλλαγής και εξέλιξης των εφαρμογών αλλά και του διαδικτύου είναι μεγάλος. Με 

τη χρήση κοινών προτύπων όπως της XML, μπορούμε να διαχειριστούμε και να 

δημοσιεύσουμε έγγραφα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια, συνεπώς και 

κόστος. 

 

 
Εικόνα 7.  

Δυνατότητες μετατροπής εγγράφου XML σε διαφορετικά τύπους. 
 

 Πέρα από τη δημοσίευση εγγράφων, η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εφαρμογές ανταλλαγής δεδομένων. Για να γίνει αυτό δυνατό, θα πρέπει να 
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υπάρξει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα γίνει δυνατή η απόδοση της δομής των 

δεδομένων. Η XML όπως προαναφέρθηκε επικεντρώνεται στην περιγραφή των 

δεδομένων και όχι στον τρόπο παρουσίασής τους. Έτσι, όπως μπορεί να 

αναπαρασταθεί η δομή ενός εγγράφου με χρήση της XML, με τον ίδιο τρόπο 

μπορεί να αναπαρασταθεί και η δομή μιας βάσης δεδομένων. Γενικά κάθε 

οντότητα - πίνακας της βάσης μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα αρχείο XML, 

όπου κάθε εγγραφή θα είναι μια ενότητα κώδικα (Εικόνα 8).  

 

 
 

<?xml version=”1.0”> 

<customer> 

<entry> 

  <c_no>1</c_no> 

  <title>Mr</title> 

  <sname>Sallaway</sname> 

  <inits>G.R.</inits> 

  <street>12 Fax Rd</street> 

  <city>London</city> 

  <postc>WC1</postc> 

  <cred_lim>1000</cred_lim> 

  <balance>0</balance> 

</entry> 

… 

</customer> 

 

Εικόνα 8.  
Αναπαράσταση δεδομένων με χρήση της XML 

 

 Μέσα από αυτό το πλαίσιο, η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οργανισμών. Χρησιμοποιώντας οι οργανισμοί το 
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κοινό πρότυπο δεδομένων, μπορούν - αφού αρχικά έχει γίνει η μετατροπή των 

δεδομένων τους σε αρχεία της XML - να ανταλλάξουν ή να δημοσιοποιήσουν τα 

δεδομένα τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, οι Δημόσιοι 

Οργανισμοί μπορούν μέσω των δικτυακών τους τόπων (Web Sites) να 

δημοσιεύουν στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους με τους πολίτες ή και με 

άλλους οργανισμούς. Αυτά αρχικά περιέχονται στις βάσεις δεδομένων που 

διατηρεί κάθε οργανισμός. Με τη μετατροπή τους σε XML, έχουμε το 

πλεονέκτημα ότι κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή των δεδομένων στη βάση, τα 

νέα δεδομένα αυτόματα δημοσιοποιούνται και στο δικτυακό τόπο προσφέροντας 

στους χρήστες έγκυρη και ενημερωμένη πληροφορία. 
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3.1.3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ XML 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

 

 Η XML μας δίνει το βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή δεδομένων και τη 

δημοσίευσή τους σε διαφορετικά μέσα. Αποτελεί την επέκταση της HTML, 

συνεπώς θα πρέπει να υποστηρίζει όσα προσφέρει η ίδια η HTML. Για το σκοπό 

αυτό το W3C, πέρα από την ανάπτυξη της XML ως γλώσσας χαρακτηρισμού, 

αναπτύσσει παράλληλα και πρότυπα τα οποία σχετίζονται άμεσα με αυτή και 

βοηθούν στην επέκταση των ιδιοτήτων της και συνεπώς των εφαρμογών της. Για 

παράδειγμα, είναι αναγκαία η διασύνδεση και εδραίωσης σχέσεων μεταξύ των 

εγγράφων, συνεπώς χρειαζόμαστε ένα πρότυπο διασύνδεσης. Αυτό 

αναλαμβάνουν τα πρότυπα Xlink και Xpointer τα οποία αναπτύσσονται από το 

W3C. Παρόμοια πρότυπα που βοηθούν στην υλοποίηση εφαρμογών με χρήση 

της XML είναι τα DOM και SAX, XML Namespaces, XSL κ.α. Η χρησιμότητα του 

καθενός και τα βασικά χαρακτηριστικά τους θα αναπτυχθούν σε ξεχωριστές 

ενότητες. 

 

 Για τη διαχείριση όλων των παραπάνω προτύπων είναι αναγκαία η χρήση 

εξειδικευμένου λογισμικού. Προγράμματα κατάλληλα για παραγωγή, έλεγχο και 

παρουσίαση XML κυκλοφορούν ήδη ευρέως. Άλλα από αυτά διανέμονται δωρεάν 

και άλλα αποτελούν εμπορικά προϊόντα.  Η αγορά έχει εκτιμήσει τις δυνατότητες 

που προσφέρει η χρήση της XML και των σχετικών με αυτή τεχνολογιών, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη η παραγωγή εργαλείων για XML 

εφαρμογές. 
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3.1.4. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ XML 

 

 Αν θελήσουμε να δώσουμε έναν γενικό ορισμό για το τι είναι η XML, τότε 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για «ένα σύνολο από πρότυπα για 

ανταλλαγή και δημοσίευση πληροφοριών με ένα δομημένο τρόπο»4. Οι 

δυνατότητες της XML επεκτείνονται πέρα από την απλή δημοσίευση εγγράφων 

και την προβολή δεδομένων μέσω του διαδικτύου, μιας και μπορεί να 

ενσωματώσει στα αρχεία που παράγει όπως θα δούμε παρακάτω και αντικείμενα 

client / server εφαρμογών. 

  

 Ένα αρχείο της XML είναι ένα δέντρο από στοιχεία (elements). Δεν 

υπάρχει περιορισμός για το βάθος του δέντρου και τα στοιχεία μπορούν να 

επαναλαμβάνονται. Έστω ότι έχουμε έναν κατάλογο με CD-ROM. Ένα αρχείο 

XML που έχει στοιχεία για αυτά μπορεί να είναι το παρακάτω: 

 
<?xml version=”1.0”?> 

<cdrom-catalog> 

 <cdrom> 

  <author>Iron Maiden</author> 

  <title>Somewhere in Time</title> 

  <price> 

   <amount>6000</amount> 

<cur>drh</cur> 

  </price> 

 </cdrom> 

<cdrom> 

  <author>Savatage</author> 

  <title>Handful of rain</title> 

  <price> 

   <cur>drh</cur> 

   <amount>5000</amount> 

  </price> 

  <year>1992</year> 

 </cdrom> 

 <cdrom> 

                                            
4 XML by Example, σελίδα 42, Benoît Marchal, QUE 2000 
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  <author>Fates Warning</author> 

  <title>The Spectre Within</title> 

  <price> 

   <cur>drh</cur> 

   <amount>5500</amount> 

  </price> 

  <year>1986</year> 

 </cdrom> 

</cdrom-catalog> 

 

Το ίδιο αρχείο με μορφή δέντρου έχει την ακόλουθη μορφή (Εικόνα 9) 

 

 
Εικόνα 9. Δενδροειδής μορφή αρχείου XML 

 

 Κάθε στοιχείο που εμπεριέχεται σε ένα άλλο στοιχείο καλείται «παιδί» 

(child). Κάθε στοιχείο περικλείεται στον «πατέρα» του (parent). Στο παράδειγμά 

μας τα στοιχεία «cdrom» έχουν από τέσσερα παιδιά εκτός από το πρώτο στοιχείο 

που έχει τρία παιδιά. Τα παιδιά είναι τα στοιχεία «author», «title», «price» και 

«year». Το πρώτο στοιχείο δεν έχει παιδί με όνομα «year». Επίσης το στοιχείο 

«price» έχει με τη σειρά του δύο παιδιά, τα στοιχεία «cur» και «amount».  
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 Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέχθηκε η δενδροειδής δομή για τα XML 

αρχεία. Τα δένδρα είναι μια πολύ απλή δομή, με δυνατότητες προσαρμογής και 

αναπαράστασης οποιασδήποτε σειριακής δομής. Με αυτό τον τρόπο κάθε είδος 

εγγράφου μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα δέντρο και ακολούθως να μετατραπεί 

σε αρχείο XML. 

 

 Ένα αρχείο XML ξεκινά με τη δήλωση της γλώσσας στην πρώτη γραμμή 

του <?xml version=”1.0”?>. Στη δήλωση αυτή εμπεριέχεται και η έκδοση της 

γλώσσας που χρησιμοποιείται και η οποία έως τώρα είναι στην πρώτη έκδοσή 

της. Επιπλέον στη δήλωση μπορούν να εμπεριέχονται και άλλες πληροφορίες 

σχετικές με το έγγραφο, όπως η κωδικοσελίδα και η γλώσσα που περιέχει. Γενικά 

η δήλωση της γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική, βοηθά όμως τα προγράμματα στο 

χειρισμό του εγγράφου και προτείνεται η χρήση της. 

 

 Η διαφορά των αρχείων XML από τα απλά αρχεία κειμένου είναι το 

γεγονός ότι μαζί με το κείμενο, υπάρχουν και οι ετικέτες (tags) που το 

χαρακτηρίζουν και που ορίζουν τη δομή του εγγράφου. Σε αντίθεση με την HTML, 

οι ετικέτες δεν είναι προκαθορισμένες αλλά μπορεί ο κατασκευαστής να 

δημιουργήσει τις δικές του δίνοντάς του με αυτό τον τρόπο μεγάλη ευελιξία. Τα 

δομικά κομμάτια της XML είναι τα στοιχεία (elements). Κάθε στοιχείο έχει ένα 

όνομα και ένα περιεχόμενο. Στο προηγούμενο παράδειγμα, το στοιχείο 

<author>Fates Warning</author> έχει όνομα «author» και περιεχόμενο «Fates 

Warning». Το περιεχόμενο ορίζεται από τις ετικέτες αρχής και τέλους. Μια 

σημαντική διαφορά από την HTML είναι ότι αφενός τα ονόματα είναι case 

sensitive, δηλαδή τα <Author> και <author> είναι διαφορετικά μεταξύ τους και 

αφετέρου κάθε ετικέτα αρχής πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τέλους η 

οποία αποτελείται από το όνομα του στοιχείου με μια κάθετο «/» στην αρχή του 

(π.χ, </author>). Τα ονόματα των στοιχείων πρέπει να ακολουθούν ορισμένους 

κανόνες. Θα πρέπει να ξεκινούν είτε από κάποιο γράμμα ή από το σύμβολο «_». 

Το υπόλοιπο του ονόματος θα πρέπει να είναι γράμμα, αριθμός ή κάποιο από τα 

σύμβολα «_», «.», «-». Τα κενά δεν επιτρέπονται στην ονομασία των στοιχείων. 

Τέλος, τα ονόματα δεν πρέπει να ξεκινάνε με τη λέξη «xml» μιας και αυτή είναι 

δεσμευμένη. 
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 Τα στοιχεία είναι δυνατό να εμπεριέχουν επιπλέον πληροφορίες με τη 

μορφή ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες έχουν όνομα και τιμή και εισάγονται στην ετικέτα 

αρχής κάθε στοιχείου. Η ονομασία τους ακολουθεί τους κανόνες ονομασίας των 

στοιχείων. Η τιμή κάθε ιδιότητας περικλείεται σε απλά ή διπλά εισαγωγικά. Για 

παράδειγμα, το στοιχείο «cdrom» μπορεί να έχει το «author» σαν ιδιότητα, οπότε 

θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 
<cdrom author=’Savatage’> 

<title>Handful of rain</title> 

 <price> 

  <cur>drh</cur> 

  <amount>5000</amount> 

 </price> 

 <year>1992</year> 

</cdrom> 

 

Δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες που υπάρχουν στην XML είναι οι «xml:lang» και 

«xml:space». Η πρώτη δηλώνει σε ποια γλώσσα είναι το περιεχόμενο του 

αρχείου (πχ., <p xml:lang=”en-US”>Hello</p>). Όμοια, η «xml:space» δηλώνει 

στο πρόγραμμα που θα διαβάσει το αρχείο αν θα λάβει υπ’ όψη του τα διπλά 

κενά που θα βρει μέσα σε αυτό ή αν θα τα αγνοήσει.  

 

 Όπως κάθε δενδροειδής δομή, έτσι και τα αρχεία XML πρέπει να έχουν μια 

«ρίζα» (root). Αυτή θα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα εμπεριέχει όλα τα υπόλοιπα. 

Τα στοιχεία δηλαδή που θα υπάρχουν μέσα στο αρχείο, θα είναι όλα παιδιά της 

ρίζας. Στο παράδειγμά μας, ρίζα είναι το στοιχείο «<cdrom-catalog>» το οποίο 

περικλείει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Η ονομασία της ρίζας δεν ακολουθεί 

κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Θα μπορούσαμε να είχαμε ονομάσει τη ρίζα 

ως «<catalog>», προτιμούμε όμως ονομασίες που κάνουν εύκολα κατανοητό το 

περιεχόμενο του αρχείου. Αναφέραμε παραπάνω ότι κάθε ετικέτα θα πρέπει να 

έχει και την αντίστοιχη ετικέτα τέλους της. Μια εξαίρεση αποτελεί το κενό στοιχείο, 

το οποίο συγχωνεύει τις δύο ετικέτες σε μία. Παράδειγμα κενού στοιχείου είναι το:  

 
<email href=”mailto:tsiats@uom.gr”/> 
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στο οποίο παρατηρούμε ότι η κάθετος βρίσκεται στο τέλος της ετικέτας. Το 

παραπάνω στοιχείο είναι ισοδύναμο με το στοιχείο: 

 
<email href=”mailto:tsiats@uom.gr”></email> 

 

Προφανώς σε περίπτωση που η ρίζα κάποιου αρχείου είναι το κενό στοιχείο, το 

αρχείο αυτό αποτελείται από αυτό και μόνο το στοιχείο. 

 

 Στο παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε, το αρχείο XML αποτελείται από 

στοιχεία που αφορούν CD-ROM. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε επιπλέον στοιχεία 

για κάθε CD-ROM, τα οποία θα είχαν σχέση με το εξώφυλλό του. Γενικά η XML 

χειρίζεται και οργανώνει τα έγγραφα σαν οντότητες. Έτσι μπορεί μια οντότητα να 

αντιστοιχεί σε ένα και μόνο έγγραφο ή σε περισσότερα του ενός (πχ., ο 

κατάλογος των CD-ROM μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία εικόνας για τα εξώφυλλά 

τους). Οι οντότητες εισάγονται σε ένα XML έγγραφο μέσω των αναφορών 

οντοτήτων. Μία αναφορά οντότητας ξεκινά με το σύμβολο «&», ακολουθεί το 

όνομα της οντότητας και τελειώνει με το «;». Στο παράδειγμά μας αν είχαμε ορίσει 

μια οντότητα «drx» με τιμή «Greek Drachmas», τότε τα ακόλουθα στοιχεία είναι 

ισοδύναμα: 

 
<cur>&drx;</cur> 

 

<cur>Greek Drachmas</cur> 

 

Η XML έχει προκαθορισμένες οντότητες για χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται 

στις ετικέτες για αποφυγή προβλημάτων όταν αυτοί οι χαρακτήρες 

χρησιμοποιηθούν στο περιεχόμενο του εγγράφου. Οι προκαθορισμένες οντότητες 

είναι: 

&lt; αντί για το «<» 

&amp; αντί για το «&» 

&gt; αντί για το «>» 

&apos; αντί για το «’» 

&quot; αντί για το «”» 
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Επιπλέον, υπάρχει εγγενής υποστήριξη για αναφορές χαρακτήρων με τις οποίες 

κάθε γράμμα ή χαρακτήρας αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο Unicode5 κωδικό 

του. Με «&#xαριθμός» εισάγεται ο χαρακτήρας από τη δεκαεξαδική του μορφή, 

ενώ με «&#αριθμός» εισάγεται ο χαρακτήρας από τη δεκαδική του μορφή. Για 

παράδειγμα, ο χαρακτήρας «€» μπορεί να αντικατασταθεί από το «&#0128». 

Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που είναι δύσκολη η αντικατάσταση των 

χαρακτήρων από τις αντίστοιχες οντότητες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η παρουσία 

μαθηματικών παραστάσεων όπου υπάρχουν πολλές παρενθέσεις, εισαγωγή 

αρχείου XML μέσα σε ένα άλλο αρχείο XML και παρουσία κώδικα γλώσσας 

προγραμματισμού μέσα σε αρχείο XML. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε 

τα πεδία CDATA (Character DATA). Τα πεδία αυτά ορίζονται από τα σύμβολα 

«[CDATA[» και «]]». Ο επεξεργαστής της XML αγνοεί όλες τις ετικέτες που θα 

βρει μεταξύ αυτών των συμβόλων. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία 

εισαγωγής πεδίου CDATA μέσα σε ένα άλλο όμοιο πεδίο. 

 

 Η γενική ιδέα στη δημιουργία της XML είναι το γεγονός ότι η επεξεργασία 

ενός εγγράφου θα απορρέει από τη δομή του. Πολλές φορές όμως σε 

πραγματικές συνθήκες, είναι προτιμότερο να δημιουργηθεί κώδικας (πχ., με τη 

μορφή scripts) που θα κάνει συγκεκριμένες λειτουργίες από το να οριστεί μια 

πολύπλοκη δομή. Έτσι έχει οριστεί ένας μηχανισμός για εισαγωγή μη XML 

δηλώσεων σε XML έγγραφα. Αυτές είναι οι εντολές επεξεργασίας (Processing 

Instructions) και μια εντολή επεξεργασίας που ήδη συναντήσαμε είναι η δήλωση 

της γλώσσας στην αρχή του XML εγγράφου <?xml version=”1.0” 

encoding=”ISO-8859-7”?>. Όλες οι εντολές επεξεργασίας περικλείονται στα 

σύμβολα «<?» και «?>». Το πρώτο μέρος τους δηλώνει την εφαρμογή ή τη 

συσκευή στην οποία απευθύνεται και ονομάζεται στόχος (target). Το υπόλοιπο 

της εντολής επεξεργασίας είναι σε μορφή αναγνωρίσιμη από τον στόχο και δεν 

είναι απαραίτητο να είναι XML.  

                                            
5 Unicode είναι η επέκταση του συνόλου χαρακτήρων ASCII. Το Unicode Consortium 

(http://www.unicode.org) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και δημοσίευση του προτύπου Unicode. 

Το ίδιο πρότυπο έχει δημοσιευθεί από τον οργανισμό ISO ως πρότυπο ISO/IEC 10646. 
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3.2. XML SCHEMAS 
 

Ένα από τα προτεινόμενα νέα πρότυπα από το W3C είναι και τα XML 

Schemas. Όπως η XML είναι υπεύθυνη για την περιγραφή των δεδομένων, έτσι 

χρειαζόμαστε και ένα πρότυπο – μηχανισμό, ο οποίος θα περιγράφει τη δομή των 

εγγράφων. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια γλώσσα μοντελοποίησης για αρχεία XML. 

Το σκοπό αυτό αρχικά εκπλήρωναν τα DTD (Document Type Definitions). Στην 

εξελικτική πορεία της XML, η χρήση των DTD παρουσίασε ελλείψεις και 

μειονεκτήματα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια προσπάθεια αντικατάστασης – 

συμπλήρωσής τους από καλύτερους μηχανισμούς μοντελοποίησης. Αποτέλεσμα 

της προσπάθειας αυτής είναι τα XML Schemas που αποτελούν την νεότερη 

πρόταση από το W3C και βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη. 

 

3.2.1. DTDs (DOCUMENT TYPE DEFINITIONS) 

 

Ένα XML έγγραφο από μόνο του δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Συνήθως 

αυτού του τύπου τα αρχεία συνοδεύονται από ένα DTD. Όπως η XML περιγράφει 

τα δεδομένα, έτσι το DTD καθιστά τα δεδομένα αυτά επεξεργάσιμα με διάφορους 

τρόπους ορίζοντας την ακριβή δομή τους. Με ένα DTD ορίζουμε τον τρόπο που 

θα μορφοποιηθούν τα δεδομένα. Ορίζονται τα στοιχεία που μπορεί να περιέχει 

κάποιο αρχείο, τι ιδιότητες που μπορούν αυτά να έχουν, τις πιθανές τιμές των 

ιδιοτήτων, τον τρόπο που ενθυλακώνονται τα στοιχεία το ένα μέσα στο άλλο, 

τυχόν εξωτερικές οντότητες και άλλα στοιχεία σχετικά με τη δομή του αρχείου. 

 

Το συντακτικό των DTD είναι διαφορετικό από αυτό της XML. Τα DTD 

αρχεία δεν είναι αρχεία XML. Αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημά τους που 

οδήγησε στην πρόταση για τη δημιουργία των XML schemas. Έτσι για να 

δηλώσουμε ένα στοιχείο χρησιμοποιούμε την ετικέτα «<!ELEMENT» 

ακολουθούμενη από το όνομα του στοιχείου και στη συνέχεια από το μοντέλο 

περιεχομένου του (content model). Στο παράδειγμα με τον κατάλογο των CD-

ROM, η δήλωση για το στοιχείο ρίζα θα είναι η ακόλουθη 

 
<! ELEMENT cdrom-catalog (cdrom)+> 
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Η παραπάνω δήλωση δίνει την πληροφορία ότι το στοιχείο «cdrom-catalog» 

ενθυλακώνει ένα ή περισσότερα στοιχεία «cdrom». Οι χαρακτήρες «+», «*» και 

«?» δηλώνουν αν και με ποιο τρόπο μπορούν τα στοιχεία να επαναλαμβάνονται. 

Ένα στοιχείο που δεν ακολουθείται με κάποιον από τους παραπάνω χαρακτήρες 

μπορεί να εμφανίζεται μία και μόνο φορά. Στο παραπάνω παράδειγμα, μπορεί να 

υπάρχουν ένα ή και περισσότερα στοιχεία «cdrom» και αυτό δηλώνεται από το 

«+». Αν είχαμε «*», τότε θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλά ή και κανένα 

στοιχείο «cdrom». Τέλος με το «?» δηλώνουμε ότι το στοιχείο μπορεί να 

εμφανίζεται το πολύ μια φορά.  

 

 Για την ομαδοποίηση στοιχείων που ενθυλακώνονται σε άλλα 

χρησιμοποιούμε παρενθέσεις. Για παράδειγμα η δήλωση 
 <! ELEMENT price (cur?,amount?)> 

 

φανερώνει ότι κάθε στοιχείο «price» ενθυλακώνει τα στοιχεία «cur» και «amount» 

το πολύ μια φορά. Με το «,» δηλώνουμε ότι και τα δύο στοιχεία πρέπει να 

εμφανίζονται με την ίδια σειρά στο αρχείο. Αν αντί για «,» είχαμε «|», θα 

δηλώναμε ότι μόνο ένα από τα στοιχεία θα εμφανίζεται στο αρχείο. 

 

 Πέρα από τον τρόπο ενθυλάκωσης των στοιχείων, μια πολύ χρήσιμη 

πληροφορία που μας δίνει ένα DTD, είναι και ο τύπος των δεδομένων που 

μπορεί να έχει κάθε στοιχείο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ένα στοιχείο είναι το 

κενό (Empty Element), ότι μπορεί να έχει οποιοδήποτε τύπο δεδομένων (αν και 

δεν βοηθά ιδιαίτερα μια τέτοια δήλωση) ή ότι μπορεί να είναι δεδομένα μικτού 

τύπου (PCDATA – Parsed Character DATA). Παραδείγματα δηλώσεων είναι τα 

ακόλουθα 

 
<! ELEMENT author (#PCDATA)> 

<! ELEMENT email EMPTY> 

<! ELEMENT cur ANY> 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα κενά στοιχεία είναι 

πάντα στοιχεία δίχως παιδιά όπως επίσης το ίδιο ισχύει τις περισσότερες φορές 

και για τα στοιχεία με τύπο δεδομένων PCDATA.  
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 Αφού έχουν δηλωθεί τα στοιχεία που μπορούν να περιέχονται σε ένα 

έγγραφο, ακολούθως μπορούν να οριστούν ιδιότητες (attributes) που αυτά έχουν. 

Γενικά ο ορισμός των ιδιοτήτων των στοιχείων είναι ο ακόλουθος 

 
<!ATTLIST [όνομα στοιχείου]  

      [όνομα ιδιότητας] [τύπος] [προσδιορισμός] 

  ……… 

> 

 

Ένα στοιχείο μπορεί να έχει περισσότερες και διαφορετικού τύπου ιδιότητες. 

Συνήθως στα DTD η δήλωση των ιδιοτήτων ενός στοιχείου ακολουθεί τη δήλωση 

του στοιχείου, δίχως όμως αυτή η σειρά παρουσίας να είναι υποχρεωτική. Για 

πολλές ιδιότητες, η τιμή τους μπορεί να είναι δεδομένα τύπου χαρακτήρα. Είναι ο 

πιο απλός τύπος ιδιότητας και αναπαρίσταται με την ένδειξη «CDATA» το οποίο 

συναντήσαμε και στα αρχεία XML. Άλλες ιδιότητες μπορεί να είναι 

καταλογοποιημένες (enumerated). Τέτοιες ιδιότητες δέχονται μια τιμή από μια 

λίστα. Ειδικότερα ο τύπος των ιδιοτήτων μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους 

ακόλουθους 

 

• CDATA  - Για ιδιότητες που είναι συμβολοσειρές.  

Π.χ <!ATTLIST email href CDATA #REQUIRED> 

• ID – Για να ξεχωρίζουν όμοια στοιχεία στο αρχείο. 

Π.χ <!ATTLIST cdrom id ID #IMPLIED>  

• IDREF – Χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν δεσμοί μέσα στο αρχείο. 

Αναφέρεται σε κάποιο ID που χρησιμοποιείται μέσα στο αρχείο. 

• IDREFS – Λίστα από IDREF χωρισμένη με κενά. 

• ENTITY - Ανατίθεται μια εξωτερική οντότητα σε μια ιδιότητα. 

• ENTITIES – Λίστα οντοτήτων που χωρίζονται από κενά. 

• NMTOKEN – Είναι μια λέξη που δεν περιέχει κενά. 

• NMTOKENS – Λίστα από NMTOKEN που χωρίζονται από κενά. 

• Κατάλογος – Είναι μια λίστα από NMTOKENS χωρισμένα από | και η τιμή 

πρέπει να είναι μία από τα NMTOKENS.  
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Το DTD μπορεί να ορίσει μια προκαθορισμένη τιμή για τις ιδιότητες. Αυτή μπορεί 

να είναι μια εκ των 

 

• #REQUIRED – μια τιμή πρέπει να παρέχεται στο έγγραφο. 

• #IMPLIED – αν δεν παρέχεται τιμή, η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει την 

προκαθορισμένη της. 

• #FIXED – η τιμή της ιδιότητας ορίζεται μέσα στο DTD.  

• Μια τιμή «λέξη» δηλώνει ότι η ιδιότητα θα πάρει αυτή την τιμή αν δεν δίνεται 

τιμή μέσα στο αρχείο.  

 

Πέρα από τα στοιχεία και τις ιδιότητές τους, στα DTD ορίζουμε και τις 

οντότητες στις οποίες γίνονται αναφορές στα αρχεία XML. Όπως είχαμε αναφέρει, 

οι δηλώσεις  
<cur>&drx;</cur> 

<cur>Greek Drachmas</cur> 

 

είναι ισοδύναμες μιας και η οντότητα «&drx;» αντιστοιχεί στο «Greek Drachmas». 

Όταν ο επεξεργαστής της XML δει μέσα στο έγγραφο την αναφορά στην οντότητα 

«&drx;», θα προσπαθήσει να βρει μέσα στο DTD την αντιστοίχισή της. Γενικά μια 

δήλωση οντότητας σε ένα DTD έχει την ακόλουθη μορφή 

 
<!ΕΝΤΙΤΥ [όνομα οντότητας] “[χαρακτήρες αντικατάστασης / τελεστής]”> 

 

συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η δήλωση θα είχε τη μορφή 

 
<!ΕΝΤΙΤΥ &drx; “Greek Drachmas”> 

 

επίσης μπορεί σαν οντότητα να δηλωθεί ολόκληρο στοιχείο. Για παράδειγμα το 

στοιχείο  
<cdrom> 

 <author>Iron Maiden</author> 

 <title>Somewhere in Time</title> 

 <price> 

  <amount>6000</amount> 

<cur>drh</cur> 

 </price> 

</cdrom> 
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μπορεί να δηλωθεί σαν οντότητα στο DTD 

 
<!ΕΝΤΙΤΥ &Iron-Maiden; ‘<cdrom> 

     <author>Iron Maiden</author> 

     <title>Somewhere in Time</title> 

     <price> 

      <amount>6000</amount> 

<cur>drh</cur> 

     </price> 

</cdrom>’ 

> 

 

και να εισαχθεί στο XML αρχείο ως 
<cdrom-catalog> 

 &Iron-Maiden; 

</cdrom-catalog> 

 

Τέτοιες οντότητες ονομάζονται γενικές. Πέρα από αυτές υπάρχουν και οι 

οντότητες παράμετροι. Αυτές μπορεί να εμφανιστούν μόνο στα DTD. Ξεχωρίζουν 

από το «%» που προηγείται της δήλωσης του ονόματος της οντότητας. Για 

παράδειγμα η οντότητα 

 
<!ENTITY % boolean “(true|false) ‘false’”> 

 

είναι παραμετρική οντότητα. Η αναφορά της οντότητας θα γίνει επίσης με «%» 

αντί για «&» μπροστά από το όνομά της 
 

<!ELEMENT year (#PCDATA)> 

<!ATTLIST year preferred %boolean;> 

 

Ένας γενικός διαχωρισμός που γίνεται στις οντότητες είναι σε εσωτερικές και 

εξωτερικές. Οι εσωτερικές περικλείονται στο αρχείο ενώ οι εξωτερικές 

αναφέρονται σε διαφορετικό αρχείο το οποίο μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο ή σε 

άλλο υπολογιστή 

 
<!ENTITY Fates-Warning SYSTEM “Fates-Warning.xml”> 

ή 
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<!ENTITY Savatage SYSTEM “http://www.savatage.com/xml/savatage.xml”> 

 

Οι εξωτερικές οντότητες όμως μπορεί να είναι τύπου που δεν μπορεί να χειριστεί 

ο XML επεξεργαστής. Τέτοιες οντότητες είναι ήχοι, εικόνες, video κ.α. και 

παρέχεται ένας μηχανισμός για την εισαγωγή μιας τέτοιας οντότητας σε XML 

αρχεία. Ο XML επεξεργαστής, χειρίζεται τις οντότητες αυτές δίχως να προσπαθεί 

να αναγνωρίσει XML στοιχεία σε αυτές. Για να γίνει δυνατή η αναγνώρισή τους 

από το σύστημα, στη δήλωση μιας τέτοιας οντότητας εισάγεται ένας τελεστής που 

προδίδει ότι η οντότητα δεν μπορεί να επεξεργαστεί από την εφαρμογή 

 
<!ENTITY banner SYSTEM “http://www.roboads.com/logo.gif” NDATA gif>  

 

όπου με NDATA δηλώνεται ο τύπος της οντότητας. Επιπρόσθετα μπορεί να 

δηλωθούν τύποι οντοτήτων μέσα στα DTD. Κάτι τέτοιο γίνεται με γενικά με την 

δήλωση 

 
<!NOTATION [τύπος οντότητας] [SYSTEM / PUBLIC] [ΜΙΜΕ τύπος]>  

π.χ <!NOTATION jpgfile SYSTEM “image/jpg”>  

 

Τα DTDs όπως προαναφέρθηκε, ορίζουν τη δομή των αρχείων XML. Πρέπει 

συνεπώς με κάποιον τρόπο να γίνει η σύνδεση μεταξύ του αρχείου XML και του 

αντίστοιχου DTD. Το ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει η δήλωση του τύπου εγγράφου 

(Document Type Declaration) η οποία υπάρχει μέσα στον κώδικα του αρχείου 

XML. Μια τέτοια δήλωση έχει τη μορφή 

 
<!DOCTYPE cdrom-catalog SYSTEM “cdrom-catalog.dtd”> 

 

και αποτελείται από την ετικέτα «<!DOCTYPE», το όνομα του στοιχείου ρίζα, το DTD 

και την αγκύλη που κλείνει την ετικέτα «>». Η δήλωση τύπου εγγράφου σε ένα 

έγγραφο XML εισάγεται στην αρχή του και μετά από τη δήλωση της γλώσσας. 

 

 Τα DTD χωρίζονται σε «εσωτερικά» και «εξωτερικά». Τα εσωτερικά DTD 

ενσωματώνονται στο αρχείο XML και συγκεκριμένα στη δήλωση τύπου αρχείου. 

Αντίθετα, τα εξωτερικά DTD αποτελούν ξεχωριστές οντότητες – αρχεία, με τα 

οποία υπάρχει σύνδεση μέσω της δήλωσης τύπου αρχείου. Στη δήλωση τύπου 
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αρχείου για τη σύνδεση με εξωτερικά DTD υπάρχουν δύο ειδών τελεστές που 

δηλώνουν με ποιο τρόπο θα βρει η εφαρμογή το κατάλληλο DTD. Ο ένας 

τελεστής είναι ο «SYSTEM» και ο άλλος ο «PUBLIC». Όταν χρησιμοποιήσουμε 

τον system, στη δήλωση εισάγεται και το σημείο στο οποίο υπάρχει το DTD. Αυτό 

δηλώνεται με ένα URI (Universal Resource Identifier) το οποίο μπορεί να δείχνει 

σε κάποιον κατάλογο του υπολογιστή (τοπικά) ή να είναι μια διεύθυνση που 

οδηγεί σε κάποιον άλλο υπολογιστή μέσα στο δίκτυο (από απόσταση). Στην 

περίπτωση που ο τελεστής είναι public, τότε δίνονται κάποια στοιχεία για το DTD 

και ακολουθεί ένας τελεστής system. Για παράδειγμα η 

 
<!DOCTYPE cdrom-catalog PUBLIC “-//UOM//CD-ROM Catalog//EN” “DTD\cdrom-

catalog.dtd”> 

 

αποτελεί μια δήλωση τύπου αρχείου που συνδέει με το αρχείο XML ένα DTD που 

είναι Public. Σε μια τέτοια δήλωση υπάρχουν τέσσερα μέρη που αφορούν τον 

τελεστή public. Το πρώτο μέρος είναι «+» αν ο οργανισμός είναι κατοχυρωμένος 

με ISO ή «-» σε διαφορετική περίπτωση. Το δεύτερο μέρος είναι ο ιδιοκτήτης του 

DTD (εδώ UOM), το τρίτο μέρος αποτελεί τη περιγραφή του DTD (επιτρέπονται 

τα κενά) και τέλος το τελευταίο μέρος δηλώνει τη γλώσσα του DTD (στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, Αγγλικά). 

 

 Όπως είναι φανερό, ένα DTD όχι μόνο δηλώνει τη δομή του εγγράφου, 

αλλά επηρεάζει άμεσα και τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η εφαρμογή. Σε 

περίπτωση που όλες οι οντότητες που επηρεάζουν ένα έγγραφο βρίσκονται μέσα 

σε αυτό, τότε έχουμε ένα «standalone» αρχείο XML. Η εφαρμογή που θα το 

χειριστεί δεν χρειάζεται να συσχετίσει άλλες εξωτερικές οντότητες. Σε αντίθεση 

περίπτωση που οντότητες ή ιδιότητες δηλώνονται σε ένα εξωτερικό αρχείο, 

έχουμε ένα μη «standalone» αρχείο XML. Η δήλωση για το αν ένα αρχείο είναι 

standalone ή όχι γίνεται στη δήλωση της γλώσσας. Για παράδειγμα η δήλωση 

 
<?xml version=”1.0” standalone=”yes”?> 

 

κάνει φανερό ότι έχουμε ένα αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 

το χειρισμό του από μια εφαρμογή. 
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 Τα αρχεία XML χαρακτηρίζονται ως «έγκυρα» (valid) ή ως «καλώς 

ορισμένα» (well-formed), ανάλογα με το αν συνοδεύονται ή όχι από DTD. Ένα 

έγγραφο που δεν έχει συντακτικά λάθη και δεν συνοδεύεται από ένα DTD που να 

ορίζει τη δομή του, είναι καλά ορισμένο. Τα έγκυρα αρχεία πέρα από το γεγονός 

ότι δεν έχουν συντακτικά λάθη, επιπρόσθετα συνοδεύονται από ένα DTD που 

περιορίζει και ορίζει τη δομή του XML αρχείου. 
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3.2.2. SCHEMAS 

 

Τα DTD πέρα από τις πληροφορίες που δίνουν, έχουν και σημαντικά 

μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι δεν είναι από μόνα τους 

αρχεία XML. Αυτό δεν επιτρέπει στον επεξεργαστή της XML να τα διαχειριστεί, 

αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη ξεχωριστού μηχανισμού ελέγχου και διαχείρισής 

τους.  

 

Τέτοια μειονεκτήματα που υπάρχουν στη χρήση των DTD, οδήγησαν την 

επιστημονική κοινότητα, στην κατασκευή ενός νέου προτύπου, του XML schema. 

Αν και ακόμη σε εξέλιξη, τα XML schemas είναι στην ουσία XML αρχεία που 

ταυτόχρονα είναι έγκυρα και καλά ορισμένα. Αυτό επιτρέπει τους επεξεργαστές 

XML και γενικότερα τις XML εφαρμογές να τα χειρίζονται με όμοιο τρόπο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα XML αρχεία εξαλείφοντας έτσι το μειονέκτημα που 

παρουσιάζουν τα DTD. Μεταξύ των προτάσεων που γίνονται για την υλοποίηση 

των XML schemas συμπεριλαμβάνονται και οι  

 

• τα αρχεία να έχουν σύνταξη XML 

• οι τύποι δεδομένων να μην περιορίζονται μόνο σε αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες, αλλά να επεκταθούν και σε αριθμούς, ημερομηνίες κ.α 

• να υιοθετηθούν αντικειμενοστραφείς έννοιες, όπως η κληρονομικότητα 

ιδιοτήτων  

 

από τις οποίες γίνεται προφανής η προσπάθεια για μοντελοποίηση των 

προτύπων με τρόπο παρόμοιο με αυτό των βάσεων δεδομένων και επιπλέον ο 

χειρισμός τους να γίνεται με έναν κοινό μηχανισμό που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι ο μηχανισμός διαχείρισης της XML.  

 

 Ένα αρχείο το οποίο είναι αρχείο XML schema ξεκινά πάντα έχοντας σαν 

στοιχείο ρίζα το <schema>. Ακολουθούν οι δηλώσεις των στοιχείων καθώς και οι 

ιδιότητές τους. Η δήλωση ενός στοιχείου έχει διαφορετική μορφή από αυτή που 

είχε σε ένα DTD. Η νέα (προτεινόμενη έως τώρα) μορφή είναι 
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<element name=”[όνομα στοιχείου]” 

    type=”[τύπος στοιχείου]” 

    [Ιδιότητες] 

… 

> 

 

Μια δήλωση στοιχείου μπορεί να είναι η επόμενη 

 
<element name=”amount” type=”float”/> 

 

στην οποία δηλώνεται ότι στο XML αρχείο μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο με 

όνομα «amount» το οποίο είναι τύπου float (32 bit αριθμός με κινητή 

υποδιαστολή). Μια τέτοια δήλωση δεν ήταν δυνατή στο DTD. Ακολουθεί ένας 

πίνακας με τους προτεινόμενους τύπους στοιχείων για τα schemas 

 

Τύπος Υποτύπος Σκοπός 

String NMTOKEN, language Αλφαριθμητικά 

Boolean  Λογικός (true / false) 

Float  32-bit μονάδα κινητής 
υποδιαστολής 

Double  64-bit μονάδα κινητής 
υποδιαστολής 

Decimal Integer Δεκαδικός αριθμός 
(αρνητικός και θετικός) 

Timeinstant  Συνδυασμός 
ημερομηνίας και ώρας 

Timeduration  Χρονική περίοδος 

Recurringinstant Date, time Συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή που 
επαναλαμβάνεται σε ένα 
Timeduration 

Binary  Δυαδικά δεδομένα 

Uri Κατάλογος Uniform Resource 
Indicator 

Προτεινόμενοι τύποι στοιχείων 
 

Πέρα από τους απλούς και θεμελιώδεις τύπους στοιχείων, μπορεί ο 

κατασκευαστής να ορίσει τους δικούς του πολυπλοκότερους τύπους, 

χρησιμοποιώντας συνδυασμούς απλών τύπων. Ισχύει δηλαδή ό,τι και στις 

γλώσσες προγραμματισμού στις οποίες μπορεί ο προγραμματιστής να ορίσει 
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δομές και τύπους δεδομένων χρησιμοποιώντας τους θεμελιώδεις τύπους που του 

δίνει η γλώσσα. Γενικά η δήλωση ενός πολύπλοκου τύπου δεδομένων ακολουθεί 

την παρακάτω δομή 

 
<newtype name=”[όνομα τύπου]”> 

 <[Ορισμός στοιχείου]> 

 <[Ορισμός στοιχείου]> 

 <[Ορισμός στοιχείου]> 

… 

</newtype> 

 

 Χρησιμοποιώντας την ίδια δομή με τα στοιχεία, ορίζονται και οι ιδιότητας 

μέσα σε ένα XML schema  
 

<attribute name=”[όνομα ιδιότητας]” 

    type=”[τύπος ιδιότητας]” 

    [Ιδιότητες] 

… 

> 

 

για παράδειγμα 

 
<attribute name=”currency” type=”decimal” default=”0”/> 

 

η οποία ενημερώνει το σύστημα ότι η ιδιότητα «currency» είναι δεκαδικός αριθμός 

με προεπιλεγμένη τιμή την τιμή «0». 

 

 Το πρότυπο των XML schemas είναι υπό συνεχή εξέλιξη και αλλαγή, 

συνεπώς δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στην παρουσίασή του. Γεγονός είναι 

πάντως ότι σταδιακά θα αντικαταστήσει τη χρήση των DTD. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα DTD δεν καταργούνται πλήρως μιας και θα πρέπει με χρήση 

ενός DTD να οριστεί η δομή του αρχείου για το XML schema. Αυτό βέβαια θα 

γίνει μία μόνο φορά μιας και τη δομή των αρχείων XML θα αναλάβει πλέον το 

XML schema. Είναι λοιπόν προφανές ότι στο μέλλον η χρήση των DTD θα 

περιοριστεί μόνο στον ορισμό των XML schemas. 
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3.3. XML NAMESPACES 
 

Η επεκτασιμότητα που προσφέρει η χρήση της XML δεν είναι χωρίς κόστος. 

Το γεγονός ότι ο κάθε προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις δικές του 

ετικέτες, μπορεί να οδηγήσει το λογισμικό της XML εφαρμογής σε ασυμβατότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει το ενδεχόμενο, μια ετικέτα να χρησιμοποιείται για τον 

χαρακτηρισμό δύο διαφορετικών στοιχείων. Το λογισμικό όμως δεν έχει τη 

δυνατότητα να ξεχωρίσει αυτά τα δύο στοιχεία με αποτέλεσμα προβληματική 

λειτουργία της εφαρμογής. 

 

 Για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχουν δύο εναλλακτικές 

λύσεις. Η μία, είναι να οριστεί ένα σύνολο από ετικέτες τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο κάθε προγραμματιστής. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει το 

ενδεχόμενο να υπάρξουν ασυμβατότητες στη χρήση των ετικετών. Ταυτόχρονα 

όμως, με αυτό τον τρόπο χάνεται το μεγάλο πλεονέκτημα για το οποίο 

δημιουργήθηκε η XML. Η επεκτασιμότητα, η οποία ήταν και ο σημαντικότερος 

στόχος κατά την δημιουργία της γλώσσας. Έτσι λοιπόν προτάθηκε ένας 

μηχανισμός για τη διαχείριση των ονομάτων των στοιχείων, τα namespaces. 

Αυτός ο μηχανισμός εξαλείφει την περίπτωση δημιουργίας ασυμβατοτήτων 

μεταξύ των ονομάτων των στοιχείων, χωρίς όμως να περιορίζει τη χρήση των 

ονομάτων. 

 

 Η χρήση των namespaces εξασφαλίζει τη μοναδικότητα των ονομάτων 

που χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία και τις ιδιότητες σε ένα XML αρχείο. Ο 

τρόπος δήλωσης και χρήσης τους είναι σχετικά απλός. Η δήλωση των 

namespaces γίνεται μέσα στο αρχείο της XML και συσχετίζει ένα πρόθεμα που 

θα συνοδεύει τα ονόματα των στοιχείων με ένα URI (συνήθως χρησιμοποιείται 

ένα URL) το οποίο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των ονομάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, στο παράδειγμα με τον κατάλογο των CD-ROM ένας 

προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα «amount» για να δηλώσει 

το κόστος ενός CD-ROM, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο 

όνομα για να δηλώσει τη διαθέσιμη ποσότητα CD-ROM. Για να αποφευχθεί ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο, στο στοιχείο ρίζα (δεν είναι περιοριστικό καθώς σε κάθε 

στοιχείο μπορεί να γίνει τέτοια δήλωση) δηλώνεται ότι το πρόθεμα «pr» θα 
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συσχετιστεί με το URL http://www.uom.gr/~tsiats , ενώ το πρόθεμα «av» θα 

συσχετιστεί με το URL http://www.uom.gr/~tsiats/xml 

 
<cdrom-catalog xmlns:pr=”http://www.uom.gr/~tsiats” 

     xmlns:av=”http://www.uom.gr/~tsiats/xml” 

     xmlns=”http://www.uom.gr” 

> 

 

Στην παραπάνω δήλωση, όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο αρχείο και 

ξεκινούν με το πρόθεμα «pr», είναι διαφορετικά από αυτά που έχον το πρόθεμα 

«av» μιας και σχετίζονται με διαφορετικά URL. Για παράδειγμα τα στοιχεία 

 
<pr:amount>2000</pr:amount> 

και 

<av:amount>4</av:amount> 

 

είναι διαφορετικά και η εφαρμογή από τη στιγμή που έχει συσχετίσει τα 

προθέματα με κάποιο URI, γνωρίζει τον τρόπο που θα τα χειριστεί καθώς και το 

γεγονός ότι παρότι και τα δύο αναφέρονται σε στοιχείο «amount» είναι εντούτοις 

διαφορετικά. Στο URI που έχει δηλωθεί μπορεί να βρίσκεται κάποιο αρχείο που 

να περιγράφει το namespace, μπορεί όμως να μην υπάρχει και τίποτα και απλά 

να ξεχωρίζει τα στοιχεία με το ίδιο όνομα. Στη δήλωση, υπάρχει και ένα πεδίο 

που δεν έχει κάποιο πρόθεμα, παρά μόνο αναφέρει ένα URL. Αυτού του είδους η 

δήλωση χρησιμοποιείται σαν η προκαθορισμένη συσχέτιση για τα στοιχεία που 

δεν έχουν κάποιο πρόθεμα. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει κάποιο στοιχείο με 

όνομα «<amount>» στο XML αρχείο, δίχως να υπάρξει πρόβλημα ασυμβατότητας. 

 

 Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι μια δήλωση για namespaces μπορεί να 

γίνει σε κάθε δήλωση στοιχείου και επηρεάζει όλα τα στοιχεία που 

ενθυλακώνονται σε αυτό. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, ότι namespace δεν είναι η 

πρόθεση, αλλά το συσχετιζόμενο URI. Συνεπώς ακόμα και διαφορετικά 

προθέματα χειρίζονται σαν ίδια αν συσχετίζονται με το ίδιο URI. Για παράδειγμα, 

τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ταυτόσημα παρά το γεγονός ότι έχουν 

διαφορετικά προθέματα 

 
<alpha:cdrom xmlns:alpha=”http://www.roboads.com”> 
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 <author>Conception</author> 

</alpha:cdrom> 

<beta:cdrom xmlns:beta=”http://www.roboads.com”> 

 <author>Kamelot</author> 

</beta:cdrom> 

 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί λοιπόν στη μοναδικότητα του URI έτσι ώστε η 

χρήση των namespaces να έχει την αποτελεσματικότητα που επιθυμεί ο εκάστοτε 

προγραμματιστής. Τέλος, οι δηλώσεις των namespaces σε περίπτωση που 

έχουμε ένα έγκυρο αρχείο XML, μπορούν να γίνουν στο συνοδευτικό DTD, ειδικά 

όταν αυτό είναι εσωτερικό. Καλό είναι να αποφεύγεται η δήλωση των 

namespaces σε εξωτερικά DTD για το λόγο ότι οι επεξεργαστές των εφαρμογών 

(ανάλογα με τον τύπο τους) είναι δυνατό να μην λάβουν υπ‘ όψη τους τις 

δηλώσεις αυτές. Παράδειγμα δήλωσης namespace σε DTD είναι το ακόλουθο 

 
… 

<!ELEMENT alpha:cdrom (alpha:author, alpha:title, alpha:price)+)> 

<!ATTLIST alpha:cdrom xmlns:alpha CDATA #FIXED  

“http://www.uom.gr/~tsiats”> 

… 
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3.4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ XML ΑΡΧΕΙΩΝ (XSL – XSLΤ – 

XPATH) 
 

Το γεγονός ότι η XML περιγράφει τα δεδομένα, δίνει τη δυνατότητα από ένα 

και μόνο αρχείο δεδομένων σε μορφή XML να πάρουμε αρχεία δεδομένων 

διαφορετικού τύπου. Τέτοιοι μετασχηματισμοί δεν είναι εύκολο να γίνουν και για 

το σκοπό αυτό έχουν προταθεί τρία πρότυπα, τα XSL (eXtensible StyleSheet 

Language),  XSLT (eXtensible StyleSheet Language Transformations) και Xpath 

(XML Path Language). Συνήθως όμως οι αναφορές στους μετασχηματισμούς 

γίνονται με τη χρήση του προτύπου XSL.  

 

Η XSL είναι ουσιαστικά ένα λεξικό - μια γλώσσα - με την οποία εκφράζονται 

μορφές εντύπων (stylesheets). Ο γενικός αυτός ορισμός μπορεί να χωριστεί σε 

δύο πεδία εφαρμογών. 

 

• Η XSL είναι μια γλώσσα για την μετατροπή αρχείων XML 

• Η XSL είναι ένα λεξικό για τον καθορισμό της παρουσίασης των αρχείων XML. 

 

Οι παραπάνω ορισμοί είναι παρόμοιοι, αλλά ο ένας έχει να κάνει με τη μετάβαση 

από ένα τύπο αρχείου σε έναν άλλο (Εικόνα 10), ενώ ο δεύτερος έχει να κάνει με 

τη παρουσίαση του περιεχομένου του αρχείου και αυτό γιατί όπως γνωρίζουμε, η 

XML επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη δομή του αρχείου και όχι στον τρόπο 

παρουσίασής του. 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας κατά την οποία γίνεται μια XSL 

επεξεργασία, είναι το ότι όλα τα δεδομένα ανήκουν σε δενδροειδείς δομές. Στην 

πραγματικότητα, όλοι οι κανόνες που δημιουργούνται με τη χρήση της XSL, 

ανήκουν οι ίδιοι σε μια δενδροειδή δομή. Αυτό επιτρέπει την απλή επεξεργασία 

των ιεραρχικών δομών που έχουν τα XML αρχεία. 
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Εικόνα 10. Μετατροπή αρχείων με χρήση XSL 

 

Αρχικά, πρότυπα (templates) εφαρμόζονται στο στοιχείο ρίζα του XML αρχείου. 

Ακολούθως, κανόνες εφαρμόζονται στα στοιχεία - παιδιά και σε βάθος έως τα 

τελευταία στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται το φιλτράρισμα της πληροφορίας 

που παρέχει το XML αρχείο. Καθ’ όλη τη παραπάνω διαδικασία, τα στοιχεία 

μπορούν να υποστούν επεξεργασία, να μορφοποιηθούν, να αντιγραφούν και 

γενικότερα να υποστούν μια σειρά από ενέργειες. Το πλεονέκτημα της 

δενδροειδής δομής είναι ότι διατηρεί την ομαδοποίηση των στοιχείων. Αν ένα 

στοιχείο Χ ενθυλακώνει τα στοιχεία Υ και Τ, τότε όταν το στοιχείο Α αντιγραφεί ή 

μεταφερθεί, ταυτόχρονα την ίδια τύχη θα έχουν και τα στοιχεία Υ, Τ (Εικόνα 11). 

Όπως είναι προφανές, αυτό κάνει την επεξεργασία μεγάλων κομματιών από 

δεδομένα που πρέπει να υποστούν τις ίδιες ενέργειες ιδιαίτερα απλή. 

 

Οι μετασχηματισμοί XML αρχείων με χρήση της XSL δεν περιορίζονται 

μόνο στην μορφοποίηση των αρχείων. Αρκετές εφαρμογές απαιτούν 

μετασχηματισμένα αρχεία. Για παράδειγμα, μπορεί με XSL να προστεθούν σε 

κάποιο αρχείο στοιχεία όπως το λογότυπο κάποιας εταιρίας ή η διεύθυνση του 

αποστολέα σε κάποια παραγγελία. Άλλα παραδείγματα, είναι η παραγωγή του 

πίνακα περιεχομένων για κάποιο έγγραφο, το φιλτράρισμα πληροφορίας ώστε να 

προβληθούν μόνο οι απαραίτητες (σε κάποια αναφορά ενδεχομένως) καθώς και 

η μετατροπή XML αρχείων σε HTML για λόγους συμβατότητας με παλαιότερα 

προγράμματα πλοήγησης (browsers) που δεν υποστηρίζουν την προβολή 

αρχείων XML. 
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Εικόνα 11. Δενδροειδής επεξεργασία των XML αρχείων. 

(Πηγή: Java and XML, Brett McLaughlin, O’Reilly 2000, σελ. 146) 

 

 Το δεύτερο συστατικό για τον μετασχηματισμό αρχείων XML είναι η XSLT. 

Είναι το κύριο στοιχείο που καθορίζει τη μετατροπή ενός αρχείου σε αρχείο 

διαφορετικού τύπου. Το συντακτικό της έχει να κάνει σε γενικές γραμμές κυρίως 

με μετατροπές μεταξύ αρχείων κειμένου (text files) οι οποίες δεν οδηγούν σε 

δυαδικά αρχεία αλλά οδηγούν και πάλι σε αρχεία κειμένου (π.χ XML σε HTML). 

Όπως και στην περίπτωση της XSL, τα αρχεία XSLT είναι πάντοτε καλά ορισμένα 

και έγκυρα. Επίσης ορίζεται ένα DTD το οποίο σκιαγραφεί τις επιτρεπόμενες 

δομές. Η δομή βασίζεται ξανά σε ιεραρχικά δεδομένα με δενδροειδή μορφή στα 

οποία τα ενθυλακωμένα στοιχεία είναι τα παιδιά ή φύλλα των στοιχείων που τα 

εμπεριέχουν και τα οποία είναι οι γονείς τους. Η XSLT παρέχει ένα μηχανισμό με 

τον οποίο σε πρώτη φάση αντιστοιχεί υποδείγματα (patterns)  στα δεδομένα του 

αρχικού XML αρχείου χρησιμοποιώντας εκφράσεις του Xpath και στη συνέχεια 

εφαρμόζει τους μετασχηματισμούς στα δεδομένα αυτά. Αυτό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την εξαγωγή των επιθυμητών μόνο δεδομένων από το αρχείο, την 

εισαγωγή τους σε κώδικα HTML κ.α. Η XSLT παρέχει επίσης το συντακτικό για 

πολλούς κοινούς τελεστές, όπως οι τελεστές που δηλώνουν κάποια συνθήκη (if), 

τελεστές για την αντιγραφή μεγάλων κομματιών από τα δεδομένα καθώς και 

τρόπους για την διάσχιση των στοιχείων του XML αρχείου χρησιμοποιώντας 
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κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι. Τέτοιες δομές σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν 

τη μετάβαση από ένα τύπο αρχείου σε κάποιον άλλο. 

 

 Το τελευταίο κομμάτι που συμβάλει στους μετασχηματισμούς XML 

αρχείων, το Xpath, παρέχει έναν μηχανισμό αναφοράς για τα ονόματα στοιχείων 

και ιδιοτήτων καθώς και τιμών σε κάποιο XML αρχείο. Με τη πολύπλοκη δομή 

που μπορεί να έχει ένα XML αρχείο, χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό για να 

ορίζουμε τη θέση του κάθε στοιχείου μέσα στο αρχείο. Για το σκοπό αυτό το 

Xpath ορίζει ένα συντακτικό συμβατό με τη δενδροειδή δομή ενός XML αρχείου 

καθώς και με τις διεργασίες και δομές που χρησιμοποιεί η XSLT. Η αναφορά σε 

κάποιο στοιχείο ή ιδιότητα ενός XML αρχείου μπορεί να γίνει εύκολα να οριστεί το 

μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό, αναφορικά με το στοιχείο το οποίο 

επεξεργαζόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Για παράδειγμα, αν ένα στοιχείο Α 

ενθυλακώνει τα στοιχεία Β και Γ και το Α επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή, τότε ένα 

σχετικό μονοπάτι προς τα στοιχεία αυτά οδηγεί στον εύκολο εντοπισμό τους. Το 

όλο σκεπτικό της διευθυνσιοδότησης των στοιχείων και ιδιοτήτων είναι όμοιο με 

αυτό των συστημάτων αρχείων που έχουν τα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, 

το Xpath ορίζει και την διευθυνσιοδότηση σε σχέση με το στοιχείο ρίζα του 

αρχείου. Έτσι καλύπτεται και η περίπτωση που χρειάζεται η αναφορά σε κάποιο 

στοιχείο ή ιδιότητα όχι όμως αναφορικά με το στοιχείο που επεξεργαζόμαστε. 

Τέλος, με το Xpath ορίζεται και το συντακτικό για την ανεύρεση συγκεκριμένων 

δομών μέσα στο έγγραφο (π.χ το στοιχείο που έχει γονιό το στοιχείο Κ και 

αδερφό το στοιχείο Λ). Το αποτέλεσμα της αποτίμησης μιας Xpath έκφρασης 

συνήθως καλείται «σύνολο κόμβων». Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τον έως τώρα 

ορισμό της δενδροειδούς δομής ενός XML αρχείου που αποτελείται από κόμβους 

σε ιεραρχική δομή. Το σύνολο των κόμβων που προκύπτει από μια δήλωση 

Xpath, μπορεί να μετατραπεί, να αντιγραφεί, να αγνοηθεί και γενικά να υποστεί 

μια σειρά από επεξεργασίες. Επιπρόσθετα στις εκφράσεις για επιλογή κόμβων, 

το Xpath ορίζει μια σειρά από XSL συναρτήσεις οι οποίες δέχονται σαν είσοδο 

ένα σύνολο κόμβων και επιδρούν επάνω του κάνοντας συγκεκριμένες εργασίες. 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι πιο κοινές συναρτήσεις XSL.  

 

Συνάρτηση XSL Περιγραφή 

Position() Επιστρέφει τη θέση του τρέχοντος 
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κόμβου στο σύνολο κόμβων 

Text() Επιστρέφει το κείμενο (γενικότερα το 

περιεχόμενο) ενός στοιχείου 

Last() Επιστρέφει τη θέση του τελευταίου 

κόμβου του συγκεκριμένου συνόλου 

κόμβων 

Count() Επιστρέφει τον αριθμό των κόμβων 

στο συγκεκριμένο σύνολο κόμβων 

Not() Αναιρεί το κατηγόρημα 

Contains() Επιστρέφει «αληθές» (true) αν το 

πρώτο κατηγόρημα περιέχει το 

δεύτερο 

Starts-with() Επιστρέφει «αληθές» (true) αν το 

πρώτο κατηγόρημα ξεκινά με το 

δεύτερο κατηγόρημα 

  

Κοινές συναρτήσεις της XSL 
 

 Η χρήση των προτύπων μετατροπής των αρχείων XML δεν περιορίζεται 

στην μετατροπή τους σε άλλου τύπου αρχείων κειμένου (π.χ HTML) μόνο. Αν και 

λιγότερο συχνά, παρουσιάζεται η ανάγκη για την μετατροπή τους σε δυαδικά 

αρχεία, όπως είναι τα αρχεία τύπου PDF (Adobe - Portable Document Format) 

και DOC (Microsoft - Word Documents). Για την υλοποίηση τέτοιων μετατροπών, 

έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο από αντικείμενα (formatting objects) που είναι 

υπεύθυνα για την αναγνώριση κατάλληλων δομών στο XML αρχείο και την 

προώθησή τους σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα (formatter) για την μετατροπή 

τους σε αρχεία τύπου ίδιου με αυτόν που υποστηρίζει το πρόγραμμα. Για 

παράδειγμα, ένα XML αρχείο μπορεί να δοθεί σαν input σε κάποιον pdf formatter, 

ο οποίος βάση των formatting objects θα μετατρέψει το XMl αρχείο σε αρχείο pdf. 

 

 Τα αρχεία μετατροπής (XSL) δεν παύουν να είναι αρχεία XML. Συνεπώς, 

το αρχείο θα πρέπει να περιέχει μια δήλωση της γλώσσας, να είναι έγκυρο και να 

δηλώνει όλα τα namespaces που χρησιμοποιεί. Το XSL namespace που 

χρησιμοποιεί το πρόθεμα xsl, δηλώνει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για 
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να πραγματοποιήσουμε τις μετατροπές. Δηλαδή κάθε στοιχείο στο αρχείο που 

βοηθά στις μετατροπές θα έχει αυτό το πρόθεμα. Ποιο συγκεκριμένα το στοιχείο 

ρίζα του XSL αρχείου θα έχει όνομα «xsl:stylesheet». Επίσης, στο XSL αρχείο 

θα πρέπει να δηλωθούν και όλα τα namespaces που χρησιμοποιούμε στο αρχείο 

XML. Για παράδειγμα μια αρχική δήλωση σε ένα αρχείο XSL θα ήταν η ακόλουθη 

 
<?xml version=”1.0”?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl=”http://www.w3c.org/2000/XSL” 

   xmlns:alpha=”http://www.uom.gr/~tsiats” 

> 

</xsl:stylesheet> 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μετατροπής ενός XML σε HTML. Το πρώτο 

XSL αρχείο μορφοποιεί τα δεδομένα και τα τοποθετεί σε πίνακα, ενώ το δεύτερο 

τοποθετεί τα στοιχεία σε λίστα. Το αρχικό XML αρχείο είναι το ακόλουθο 

 
<?xml version="1.0"?><!--prod.xml--> 

     <!DOCTYPE sales [ 

     <!ELEMENT sales ( products, record )> <!--sales information--> 

     <!ELEMENT products ( product+ )>         <!--product record--> 

     <!ELEMENT product ( #PCDATA )>      <!--product information--> 

     <!ATTLIST product id ID #REQUIRED> 

     <!ELEMENT record ( cust+ )>                <!--sales record--> 

     <!ELEMENT cust ( prodsale+ )>     <!--customer sales record--> 

     <!ATTLIST cust num CDATA #REQUIRED>     <!--customer number--> 

     <!ELEMENT prodsale ( #PCDATA )>     <!--product sale record--> 

     <!ATTLIST prodsale idref IDREF #REQUIRED> 

     ]> 

     <sales> 

      <products> 

<product id="p1">Packing Boxes</product> 

        <product id="p2">Packing Tape</product> 

</products> 

      <record> 

<cust num="C1001"> 

       <prodsale idref="p1">100</prodsale> 

        <prodsale idref="p2">200</prodsale> 

</cust> 

<cust num="C1002"> 

       <prodsale idref="p2">50</prodsale> 
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</cust> 

<cust num="C1003"> 

      <prodsale idref="p1">75</prodsale> 

       <prodsale idref="p2">15</prodsale> 

</cust> 

</record> 

      </sales> 

 
(Πηγή: XML.com http://www.xml.com/pub/a/2000/08/holman/s2_1.html?page=2) 

 

XSL – Αρχείο 1. 
<?xml version="1.0"?><!--prod-imp.xsl--> 

<!--XSLT 1.0 - http://www.CraneSoftwrights.com/training --> 

<html xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

xsl:version="1.0"> 

<head> 

<title>Product Sales Summary</title> 

</head> 

<body> 

<h2>Product Sales Summary</h2> 

<table summary="Product Sales Summary" border="1"> 

<!--list products--> 

<th align="center"> 

<xsl:for-each select="//product"> 

<td> 

<b><xsl:value-of select="."/></b> 

</td> 

</xsl:for-each> 

</th> 

<!--list customers--> 

<xsl:for-each select="/sales/record/cust"> 

<xsl:variable name="customer" select="."/> 

<tr align="right"> 

<td><xsl:value-of select="@num"/></td> 

<xsl:for-each select="//product">   <!--each product--> 

<td><xsl:value-of select="$customer/prodsale 

 [@idref=current()/@id]"/> 

</td> 

</xsl:for-each> 

</tr></xsl:for-each> 

<!--summarize--> 
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<tr align="right"> 

<td><b>Totals:</b></td> 

<xsl:for-each select="//product"> 

<xsl:variable name="pid" select="@id"/> 

<td><i><xsl:value-of  

select="sum(//prodsale[@idref=$pid])"/></i> 

</td> 

</xsl:for-each></tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

(Πηγή: XML.com http://www.xml.com/pub/a/2000/08/holman/s2_1.html?page=2) 

 

XSL – Αρχείο 2. 
<?xml version="1.0"?><!--prod-exp.xsl--> 

<!--XSLT 1.0 - http://www.CraneSoftwrights.com/training --> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

<xsl:template match="/">                         <!--root rule--> 

<html> 

<head> 

<title>Record of Sales</title> 

</head> 

<body> 

<h2>Record of Sales</h2> 

<xsl:apply-templates select="/sales/record"/> 

</body> 

</html> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="record">   <!--processing for each record--> 

<ul> 

<xsl:apply-templates/> 

</ul> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="prodsale">   <!--processing for each sale--> 

<li> 

<xsl:value-of select="../@num"/>   <!--use parent's 

attr--> 

<xsl:text> - </xsl:text> 
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<xsl:value-of select="id(@idref)"/> <!--go indirect--> 

<xsl:text> - </xsl:text> 

<xsl:value-of select="."/> 

</li> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

(Πηγή: XML.com http://www.xml.com/pub/a/2000/08/holman/s2_1.html?page=2) 

 

Οι μορφοποιήσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του XML 

αρχείου στις ακόλουθες δύο μορφές (Εικόνα 12). 

 

 
Εικόνα 12. Προβολή δεδομένων XML μετά από μορφοποίησή τους 

(Πηγή: XML.com http://www.xml.com/pub/a/2000/08/holman/s2_1.html?page=2) 
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3.5. XML ΑΝΑΛΥΤΕΣ (PARSERS) – ΔΙΕΠΑΦΕΣ DOM ΚΑΙ 

SAX 
 

Οι αναλυτές XML (XML parsers) είναι από τα πιο στοιχειώδη και ταυτόχρονα 

τα πιο σημαντικά εργαλεία της XML. Κάθε εφαρμογή XML βασίζεται σε ένα 

parser. Ο parser είναι λογισμικό το οποίο λειτουργεί μεταξύ του XML αρχείου και 

της εφαρμογής. Σκοπός του είναι να προστατεύει τον προγραμματιστή από 

σφάλματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην σύνταξη της XML. Πρόκειται για 

εργαλείο χαμηλού επιπέδου, το οποίο είναι ουσιαστικά «αόρατο» στους τελικούς 

χρήστες. Η λειτουργία τους είναι απλή και είναι η ανάλυση του αρχείου XML και η 

απόδοσή του στη μνήμη σε μορφή δέντρου την οποία στη συνέχεια θα χειριστεί η 

XML εφαρμογή. Με την ανάπτυξη που γνωρίζει η XML και οι σχετικές με αυτήν 

τεχνολογίες, πολλοί parsers κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό, αρκετοί από τους 

οποίους διανέμονται δωρεάν. 

 

Ένα αρχείο XML μπορεί να είναι έγκυρο ή καλά ορισμένο. Έγκυρο όπως 

έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα είναι το αρχείο που ικανοποιεί το 

συντακτικό της XML. Καλά ορισμένο είναι ένα έγκυρο αρχείο το οποίο 

συμμορφώνεται και στη δομή που ορίζεται σε ένα συνοδευτικό DTD. Όμοια, 

υπάρχουν parsers που ελέγχουν αν κάποιο αρχείο XML είναι καλά ορισμένο και 

υπάρχουν parsers που δεν πραγματοποιούν τέτοιους ελέγχους. Και οι δύο τύποι 

ελέγχουν τα XML αρχεία για την εγκυρότητά τους σε σχέση με το συντακτικό της 

XML, αλλά μόνο αυτοί του δεύτερου τύπου ξέρουν πώς να χειριστούν τη σύνδεση 

του αρχείου με κάποιο DTD. Γενικά, οι εφαρμογές XML λειτουργούν με την αρχική 

ανάγνωση του XML αρχείου από τον parser και ακολούθως η εφαρμογή 

επεξεργάζεται το αποτέλεσμα αυτής της ανάγνωσης. Το μέγεθος και η 

πολυπλοκότητα της εφαρμογής δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο 

λειτουργίας του όλου συστήματος. Για να μπορέσει η εφαρμογή να επεξεργαστεί 

τα αποτελέσματα της ανάγνωσης του XML αρχείου από τον parser, πρέπει τα 

δύο αυτά στοιχεία να μοιράζονται ένα κοινό μοντέλο δεδομένων. Το κοινό αυτό 

μοντέλο είναι συνήθως κάποια μορφή ενός δέντρου το οποίο είναι όμοιο με τη 

δομή του XML αρχείου και το οποίο τοποθετεί στη μνήμη ο parser μετά την 

ανάγνωση και ανάλυση του αρχείου. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ένας 

parser να επικοινωνήσει με την εφαρμογή χωρίζονται γενικά σε δύο κατηγορίες. 
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Στην επικοινωνία με τη χρήση αντικειμενοστραφών διεπαφών (object-based 

interfaces) και με τη χρήση διεπαφών βασισμένων σε γεγονότα (event-based 

interfaces).  

 

Στις αντικειμενοστραφείς διεπαφές, ο parser διασχίζει το XML αρχείο και χτίζει 

ένα δέντρο από αντικείμενα, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται 

στο XML αρχείο. Αν επιπρόσθετα ο Parser μπορεί να ελέγχει και για το αν το 

αρχείο είναι καλά ορισμένο, τότε το δέντρο που θα προκύψει θα είναι και αυτό 

ελεγμένο σε σχέση με τη δομή που ορίζεται στο DTD. Έστω ότι έχουμε το 

ακόλουθο XML αρχείο 

 
<?xml version=”1.0”?> 

<cdrom-catalog> 

 <cdrom> 

  <author>Iron Maiden</author> 

  <title>Somewhere in Time</title> 

  <price> 

   <amount>6000</amount> 

<cur>drh</cur> 

  </price> 

 </cdrom> 

<cdrom> 

  <author>Savatage</author> 

  <title>Handful of rain</title> 

  <price> 

   <cur>drh</cur> 

   <amount>5000</amount> 

  </price> 

  <year>1992</year> 

 </cdrom> 

 <cdrom> 

  <author>Fates Warning</author> 

  <title>The Spectre Within</title> 

  <price> 

   <cur>drh</cur> 

   <amount>5500</amount> 

  </price> 

  <year>1986</year> 

 </cdrom> 

</cdrom-catalog> 
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Ο parser αρχίζει και διαβάζει τα αρχείο και το πρώτο στοιχείο που βρίσκει είναι το 

<cdrom-catalog> για το οποίο θα δημιουργήσει και έναν κόμβο - αντικείμενο. 

Ακολούθως θα βρει το στοιχείο cdrom και θα δημιουργήσει έναν ακόμα κόμβο. Με 

αυτό τον τρόπο ο parser συνεχίζει το πέρασμα του αρχείου και όταν φτάσει στο 

τέλος του θα έχει σχηματιστεί το δέντρο του XML αρχείου (Εικόνα 13) το οποίο θα 

βρίσκεται φορτωμένο στη μνήμη του συστήματος. 

 

 
Εικόνα 13. Τμηματική διαμόρφωση δέντρου από XML αρχείο 

 

 Η δεύτερη περίπτωση διεπαφής μεταξύ του parser και της εφαρμογής είναι 

οι διεπαφές βασισμένες σε γεγονότα. Αυτές προσεγγίζουν καλύτερα τον τρόπο 

λειτουργίας του parser, αλλά είναι περισσότερο πολύπλοκες για τις εφαρμογές. 

Σε μια διεπαφή γεγονότων, ο parser δεν κατασκευάζει το δέντρο του XML 

αρχείου. Αντίθετα, δημιουργεί μια ακολουθία από γεγονότα καθώς διαβάζει το 

αρχείο. Δημιουργεί γεγονότα διαφορετικά μεταξύ τους κάθε φορά που αρχίζει ένα 

στοιχείο, που τελειώνει ένα στοιχείο, που διαβάζει μια ιδιότητα, την τιμή ενός 

στοιχείου ή μια οντότητα κ.ο.κ. (Εικόνα 14). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

δίνεται στην εφαρμογή το τελικό δέντρο του XML αρχείου, αλλά η εφαρμογή 

προσπαθεί να δημιουργήσει από μόνη της το δέντρο βασισμένη στα γεγονότα 

που της έστειλε ο parser.  
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Εικόνα 14. Παραγωγή γεγονότων από τον parser 

 

Η ανάγκη για προτυποποίηση των διεπαφών, οδήγησε στον καθορισμό 

δύο προτύπων για τις διεπαφές μεταξύ των εφαρμογών και των parsers. Τα 

πρότυπα αυτά αντιστοιχούν το ένα στις αντικειμενοστραφές διεπαφές και το άλλο 

στις διεπαφές που βασίζονται σε γεγονότα. Το πρότυπο για τις 

αντικειμενοστραφείς διεπαφές είναι το DOM (Document Object Model) το οποίο 

δημοσιεύθηκε από το World Wide Web Consortium. Αντίστοιχα το πρότυπο για 

τις διεπαφές που βασίζονται σε γεγονότα είναι το SAX (Simple API for XML). Τα 

δύο πρότυπα δεν είναι ανταγωνιστικά αλλά καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, 

συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. 
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3.5.1. DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL) 

 

"Dynamic HTML" είναι ο όρος που χρησιμοποιείται τους προγραμματιστές για 

να περιγραφεί ο συνδυασμός της HTML, των style sheets και διαφόρων scripts, 

με τα οποία γίνεται δυνατή η κίνηση (animation) μέσα στα κείμενα. Υπήρξαν 

αρκετές προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το αντικειμενοστραφές μοντέλο της 

HTML θα έπρεπε να γίνει προσβάσιμο στα διάφορα scripts. Το DOM (Document 

Object Model) είναι μια διεπαφή ανεξάρτητη από πλατφόρμες, λειτουργικά 

συστήματα και γλώσσες προγραμματισμού, η οποία επιτρέπει στους 

προγραμματιστές να δημιουργούν scripts που θα έχουν τη δυνατότητα να 

επεμβαίνουν στα έγγραφα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενό τους, τη 

δομή τους και τη μορφή που θα έχουν στο τελικό χρήστη. Γενικά το DOM για την 

XML είναι μια προγραμματιστική διεπαφή η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο ένα έγγραφο μπορεί να προσπελασθεί και να επεξεργασθεί.  

 

Ο τρόπος λειτουργίας βασίζεται σε παραγωγή και επεξεργασία κόμβων. 

Αρχικά ο parser προσπελαύνει το XML αρχείο και το φορτώνει στη μνήμη του 

συστήματος. Από τη στιγμή που έχει φορτωθεί το αρχείο στη μνήμη, μπορεί να 

επεξεργασθεί με τη χρήση του DOM. Το DOM παρουσιάζει μια δενδροειδή όψη 

του αρχείου. Το στοιχείο εγγράφου (documentElement) είναι η ρίζα του δέντρου 

και έχει ένα ή περισσότερα παιδιά (childNodes) τα οποία είναι οι κλάδοι του 

δέντρου. Το κύριο αντικείμενο στο DOM είναι ο κόμβος (node). Οι κόμβοι είναι 

γενικευμένα αντικείμενα στο δέντρο του αρχείου και τα περισσότερα αντικείμενα 

του DOM εξάγονται από αυτούς. Υπάρχουν κόμβοι για στοιχεία, ιδιότητες, 

οντότητες, κείμενο κλπ. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τύπους κόμβων που 

χρησιμοποιούνται συχνά 

 
Τύπος Κόμβου Παράδειγμα 

Document Type <!DOCTYPE sample SYSTEM 

“sample.dtd”> 

Processing Instruction <?xml version = “1.0”?> 

Element <cdrom author=”Conception”>In your 

Multitude</cdrom> 

Attribute  Author=”Conception” 
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Text In Your Multitude 

 

Οι κόμβοι έχουν ιδιότητες και μεθόδους διαχείρισης. Οι παρακάτω δύο πίνακες 

παρουσιάζουν τις γενικές ιδιότητες και μεθόδους για όλους τους τύπους κόμβων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Όνομα Περιγραφή 

 attributes  Επιστρέφει ένα NamedNodeMap που 

Περιέχει όλες τις ιδιότητες του 

κόμβου 

 childNodes Επιστρέφει μια nodeList που 

Περιέχει όλους τους κόμβους παιδιά 

του κόμβου 

 firstChild Επιστρέφει το πρώτο παιδί του 

κόμβου 

 lastChild Επιστρέφει το τελευταίο παιδί του 

κόμβου 

 nextSibling Επιστρέφει τον επόμενο «αδερφό» 

κόμβο (όταν έχουν τον ίδιο γονιό) 

 nodeName Επιστρέφει το όνομα του κόμβου 

ανάλογα με τον τύπο του 

 nodeType Επιστρέφει τον τύπο του κόμβου σαν 

αριθμό 

 nodeValue Επιστρέφει ή θέτει το περιεχόμενο 

ενός κόμβου ανάλογα με τον τύπο 

του 

 ownerDocument Επιστρέφει το στοιχείο ρίζα του 

εγγράφου 

 parentNode Επιστρέφει το κόμβο γονιό  

 PreviousSibling Επιστρέφει τον προηγούμενο αδερφό 

κόμβο 

 

Ιδιότητες κόμβων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
Όνομα Περιγραφή 

AppendChild(newchild)  Επισυνάπτει τον κόμβο newchild στο 

τέλος των κόμβων παιδιών του 

συγκεκριμένου κόμβου 

CloneNode(boolean) Επιστρέφει έναν ακριβή κλώνο για 

αυτόν τον κόμβο. Αν η μεταβλητή 

είναι true, ο κλώνος περιέχει και 

όλα τα παιδιά 

HasChildNodes() Επιστρέφει true αν ο κόμβος έχει 

Παιδιά 

InsertBefore(newnode,refnode) Εισάγει έναν νέο κόμβο newnode 

πριν από έναν υπάρχον refnode 

Removechild(nodename) Απομακρύνει τον κόμβο nodename 

Replacechild(newnode,oldnode) Αντικαθιστά τον κόμβο oldnode με 

τον κόμβο newnode 

Μέθοδοι κόμβων 

 

 Παρά την επιθυμία για ανεξαρτησία του DOM από γλώσσες 

προγραμματισμού και λειτουργικά συστήματα, υπάρχουν χαρακτηριστικά του που 

σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο υλοποίησης και την γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε. Αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές όταν πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα νέο αντικείμενο του DOM, μιας και η κατασκευή του 

αντικειμένου εξαρτάται και από το λειτουργικό σύστημα και από την γλώσσα 

προγραμματισμού.  

 

Το DOM σχεδιάστηκε σε διάφορα επίπεδα 

 

• Επίπεδο 1. Επικεντρώνεται στον πυρήνα του μοντέλου καθώς και στα 

μοντέλα εγγράφων HTML και XML. Περιέχει τη λειτουργικότητα για πλοήγηση 

στα έγγραφα και διαχείρισή τους. 

 

• Επίπεδο 2. Περιέχει ένα μοντέλο αντικειμένων stylesheet και ορίζει 

λειτουργικότητα για τη διαχείριση της μορφοποίησης που επισυνάπτεται σε 

κάποιο έγγραφο. Επίσης επιτρέπει τη διάσχιση των εγγράφων, ορίζει ένα 

μοντέλο γεγονότων και παρέχει υποστήριξη για XML namespaces.  
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• Επίπεδο 3. Θα ορίσει τη φόρτωση και αποθήκευση των εγγράφων καθώς και 

μοντέλα περιεχομένου (όπως τα DTD και XML schemas) με υποστήριξη 

ελέγχου εγκυρότητας των εγγράφων. Επιπρόσθετα, θα ορίζει μορφοποιήσεις 

και εμφάνιση των εγγράφων, τα βασικά γεγονότα και ομάδες γεγονότων. Προς 

το παρόν ο σχεδιασμός είναι υπό εξέλιξη. 

  

• Περαιτέρω επίπεδα. Αυτά θα μπορούσαν να καθορίζουν κάποια διεπαφή με 

το πιθανό λειτουργικό σύστημα που θα υπάρχει. Θα είναι εφοδιασμένα  με μια 

διεπαφή γλώσσας επερωτήσεων και θα ορίζουν έννοιες για συγχρονισμό, 

ασφάλεια multithreading.  
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3.5.2. SAX (SIMPLE API FOR XML) 

 

Τα DOM και SAX είναι τα δύο δημοφιλέστερα APIs για τη διαχείριση 

αρχείων XML. Διαφέρουν σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας τους αλλά γενικά 

δεν είναι ανταγωνιστικά το ένα του άλλου, αλλά συμπληρωματικά. 

 

Η κύρια διαφορά μεταξύ των SAX και DOM είναι το γεγονός ότι το SAX 

παρουσιάζει στην εφαρμογή το αρχείο σαν μια ακολουθία από γεγονότα, παρά 

σαν ένα δέντρο όπως κάνει το DOM. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι 

δεν μπορούμε να έχουμε υποστήριξη για τυχαία προσπέλαση και διαχείριση του 

αρχείου, λειτουργεί δηλαδή σειριακά. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν χρειάζεται 

να φορτωθεί ολόκληρο δέντρο στην μνήμη, συνεπώς χρειάζεται πολύ λιγότερους 

πόρους από το σύστημα. Στην περίπτωση του DOM αν είχαμε ένα πολύ μεγάλο 

XML αρχείο, η μετατροπή του σε δέντρο και η φόρτωσή του στη μνήμη του 

συστήματος μπορεί να προκαλούσε προβλήματα, ανάλογα με τα δυνατότητες και 

τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος. 

 

 Το SAX όπως έχει αναφερθεί, είναι ένα API που βασίζεται σε γεγονότα. 

Όταν ο parser προσπελάσει το XML αρχείο κάθε φορά που βρίσκει ένα στοιχείο, 

ιδιότητα κλπ στέλνει ένα σήμα γεγονότος στην εφαρμογή, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την κατανόηση του αρχείου. Δημιουργούνται γεγονότα όταν ο parser 

συναντήσει 

 

• ετικέτες ανοίγματος στοιχείων 

• ετικέτες κλεισίματος στοιχείων 

• περιεχόμενα στοιχείων 

• οντότητες 

• σφάλματα ανάγνωσης 

 

Ας θεωρήσουμε ότι ο parser θα προσπελάσει το ακόλουθο XML αρχείο ώστε 

μέσω του SAX να στείλει στην εφαρμογή τα δεδομένα του 
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 <?xml version="1.0"?> 

 

<cdrom> 

<author>AC DC</author> 

<title>Who made who</title> 

</cdrom> 

 

Το SAX θα σπάσει τη δομή του αρχείου σε μια ακολουθία από γεγονότα όπως η 

ακόλουθη 

 
start document 

start element: cdrom 

start element: author 

characters: AC DC 

end element: author 

start element: title 

characters: Who made who 

end element: title 

end element: cdrom 

end document 

 

Ακολούθως η εφαρμογή χειρίζεται τα παραπάνω δεδομένα όπως θα χειριζόταν τα 

δεδομένα από ένα GUI (Graphical User Interface) και δεν υπάρχει η ανάγκη για 

προσωρινή αποθήκευση του XML αρχείου στη μνήμη ή σε κάποια συσκευή 

αποθήκευσης για τον χειρισμό του.    

 

 Ο προγραμματιστής των XML εφαρμογών θα πρέπει να επιλέξει ποιον 

από τους δύο τρόπους προσπέλασης των XML αρχείων θα διαλέξει. Τα γεγονότα 

που παράγονται  από το SAX ή τα δέντρα του DOM. Η τελική επιλογή θα 

εξαρτηθεί από το σκοπό χρήσης της XML εφαρμογής. Αν υπάρχει η πρόθεση για 

χρήση κώδικα όπως scripts, middleware και εξωτερικών εφαρμογών μέσα στο 

αρχείο για αναζήτηση και τροποποίηση των δεδομένων του, τότε η χρήση του 

DOM είναι η ενδεδειγμένη λύση μιας και προβάλει τα δεδομένα του αρχείου σε 

μια περισσότερο επεξεργάσιμη μορφή από το SAX.  Αντίθετα, αν η προσπέλαση 

του αρχείου θα γίνει με μια περισσότερο σειριακή μορφή κατά την οποία δεν 

επιθυμούμε την επεξεργασία των δεδομένων του (για παράδειγμα η προσπέλαση 
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γίνεται για να αποθηκευτούν τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων), τότε το SAX 

παρέχει μια διεπαφή περισσότερο γνώριμη στον parser και πρέπει να προτιμηθεί.  

 

Στην πραγματικότητα, οι συνθήκες λειτουργίας απέχουν από τις 

παραπάνω δύο ακραίες και χρειάζεται συνδυασμός των δύο API. Κάτι τέτοιο είναι 

δυνατό και δεν είναι ασυνήθιστο να συναντάται η χρήση μιας ακολουθίας SAX 

σαν δεδομένα εισόδου σε έναν DOM builder ή να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 

του DOM για την παραγωγή γεγονότων του SAX. Τέλος, υπάρχουν υπό 

ανάπτυξη νέα APIs που συνδυάζουν τα SAX και DOM με διάφορους τρόπους με 

σκοπό να υπάρξει μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε είδους εφαρμογή.  
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3.6. ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ XML 
 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά των 

βασικότερων - σχετιζόμενων με την XML - τεχνολογιών για ανταλλαγή και 

δημοσίευση δεδομένων από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Αυτές δεν είναι οι 

μόνες. Σε ανάπτυξη βρίσκονται μια σειρά από πρότυπα και πρωτόκολλα που 

σχετίζονται άμεσα ή και βασίζονται στην XML και σκοπό έχουν τη διασύνδεση και 

δημοσίευση των δεδομένων Οργανισμών. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά από 

αυτά. 

 

3.6.1. SOAP (SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL) 

 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο βασισμένο στην XML που επιτρέπει σε 

συστατικά εφαρμογών και εφαρμογές να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο HTTP. Η πρόταση για την υιοθέτηση και η υλοποίησή του γίνεται 

από μια κοινοπραξία εταιριών στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι 

Commerce One, Compaq, Developmentor, HP, IBM, IONA, Lotus, Microsoft, και 

SAP.  

 

 Μια σημαντική ανάγκη στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, είναι η 

ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ των εφαρμογών. Τα περισσότερα κατανεμημένα 

συστήματα επικοινωνούν χρησιμοποιώντας RPC (Remote Procedure Calls) 

μεταξύ των κατανεμημένων στοιχείων τους (π.χ CORBA και DCOM). Αρχικά το 

πρωτόκολλο HTTP δεν σχεδιάστηκε για έναν τέτοιο σκοπό, συνεπώς τέτοιου 

είδους επικοινωνία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα μέσω του Internet. Η 

χρήση των RPC μέσω του Internet δεν είναι  αναγνωρίσιμη από τα συστήματα 

ασφαλείας και συνήθως οι proxy servers και τα firewalls μπλοκάρουν τέτοιου 

είδους επικοινωνίες και κινήσεις δεδομένων. 

 

 Ένας πολύ καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εφαρμογών θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο HTTP, αφού αυτό υποστηρίζεται 

από όλα τα προγράμματα πλοήγησης και τους web servers. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε το SOAP το οποίο είναι ένα «ελαφρύ» πρωτόκολλο επικοινωνίας 
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μέσω HTTP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών.  Το 

πρωτόκολλο αυτό δεν δεσμεύεται από κάποια συγκεκριμένη τεχνική ανάπτυξης 

κατανεμημένων εφαρμογών ούτε δεσμεύεται από κάποια γλώσσα 

προγραμματισμού, βασίζεται στην XML και είναι απλό και επεκτάσιμο. Προς το 

παρόν αποτελεί πρόταση του W3C και βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη. 

 

3.6.2. XFORMS 

 

Οι HTML φόρμες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι πολλών εφαρμογών του 

διαδικτύου. Με τη χρήση των φορμών γίνεται δυνατό οι εφαρμογές να 

αλληλεπιδρούν με τους χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν κάποια 

ιστοσελίδα, να συμπληρώσουν πληροφορία σε αυτή και να την αποστείλουν 

μέσω ενός web server. Κλασικό παράδειγμα είναι η χρήση φορμών από 

ηλεκτρονικά καταστήματα για τις παραγγελίες των χρηστών.  

 

Στις μέρες μας, το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου εκατομμύρια χρήστες 

κάνουν πολύπλοκες δοσοληψίες στις οποίες αρχίζουν και φαίνονται οι 

περιορισμένες δυνατότητες των HTML φορμών. Τις δυνατότητες αυτές έρχονται 

να συμπληρώσουν οι Xforms. Αυτές παρέχουν έναν πλουσιότερο τρόπο 

διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και 

ανεξάρτητος από την παρουσίαση των δεδομένων. Ο σχεδιασμός τους έγινε με 

το σκεπτικό της ενσωμάτωσής τους στην XHTML6 καλύπτοντας έτσι το υπάρχον 

λειτουργικό κενό. 

 

 Οι Xformes χρησιμοποιούν την XML για μεταφορά των δεδομένων, για την 

περιγραφή τους και τον έλεγχο εγκυρότητάς τους, ενώ χρησιμοποιούν την 

γλώσσα HTML για την παρουσίασή τους. Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίσουν τα 

δεδομένα και τη λογική από την παρουσίασή της. Επίσης έτσι επιτυγχάνεται ο 

διαχωρισμός των δεδομένων της φόρμας από τον τρόπο με τον οποίο ο τελικός 

χρήστης θα αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται 

                                            
6 Η XHTML είναι η επόμενη γενιά της HTML. Αποτελείται από τις ετικέτες της HTML και επιπλέον 

εμπεριέχει χαρακτηριστικά της XML όπως το κλείσιμο όλων των ετικετών, την παρουσία 

εισαγωγικών για όλες τις ιδιότητες κ.α 
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στην φόρμα καθώς και αυτά τα οποία συμπληρώνονται σε αυτήν από τους 

χρήστες μεταφέρονται κωδικοποιημένα μέσω του δικτύου με τη χρήση της XML.  

 

 Ο διαχωρισμός των δεδομένων από τον τρόπο παρουσίασής τους καθιστά 

τις Xforms ανεξάρτητες από τις συσκευές ανάγνωσής τους. Από τη στιγμή που το 

μοντέλο δεδομένων δεν συνδέεται με τον τρόπο παρουσίας τους, η παρουσίασή 

τους μπορεί να κατασκευαστεί για διαφορετικές συσκευές που ενδεχομένως να 

χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες, όπως προσωπικοί υπολογιστές, κινητά 

τηλέφωνα κ.α. Η εξάρτηση των Xforms από την XML και η ανεξαρτησία τους από 

συσκευές δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και άλλων εφαρμογών σε αυτές όπως 

για παράδειγμα εφαρμογές WML (Wireless MarkUp Language).  

 

3.6.3. XQL (XML QUERY LANGUAGE) 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους στη διαχείριση των XML αρχείων, είναι η 

παραγωγή ενός μοντέλου δεδομένων για την XML, ενός συνόλου από τελεστές 

επερωτήσεων για το μοντέλο αυτό και μια γλώσσα επερωτήσεων που θα 

βασίζεται σε αυτούς τους τελεστές. Τα ερωτήματα μπορούν να γίνονται σε απλά 

έγγραφα ή σε συλλογές εγγράφων. Η γλώσσα που προτείνεται από το W3C είναι 

η XQL και βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας της πρώτης έκδοσης.  

 

Τα ερωτήματα που θα γίνουν με την XQL θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν ολόκληρα έγγραφα ή υποδέντρα αυτών καθώς και να 

δημιουργούν νέα έγγραφα βασισμένα στις επιλογές που έχουν γίνει. Τα 

ερωτήματα θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια γκάμα 

εφαρμογών, οι οποίες θα μπορεί να αφορούν έγγραφα που απευθύνονται σε 

ανθρώπους (συνεπώς θα πρέπει να έχουν και την κατάλληλη μορφοποίηση), να 

αφορούν αρχεία δεδομένων (π.χ αρχεία XML), αρχεία μικτού τύπου, αρχεία που 

αφορούν αρχεία ρυθμίσεων συστήματος (configuration files) κ.α  
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4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ XML ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Οι νέες δυνατότητες που δίνει η XML και οι σχετικές με αυτή τεχνολογίες όπως 

είναι φυσικό κίνησαν το ενδιαφέρον δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Η 

δυνατότητα για ολοκλήρωση των δεδομένων τους και για επικοινωνία μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων είναι κάτι που χρειαζόταν ώστε να οργανώσουν 

καλύτερα τις εσωτερικές τους διεργασίες και να προσφέρουν καλύτερες και 

ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πελάτες τους.  

 

Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν προσπάθειες που γίνονται για εφαρμογή και 

χρήση της XML στην διασύνδεση και δημοσίευση δεδομένων μέσω του 

διαδικτύου.  
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4.1. UK GOVERNMENT INTEROPERABILITY FRAMEWORK 
 

Για τη μετάβαση σε σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης, βασισμένες σε 

ενοποίηση των κυβερνητικών διεργασιών, απαιτείται δυνατότητα διασύνδεσης 

των πληροφοριακών συστημάτων που υπάρχουν στις κρατικές υπηρεσίες και 

στους κυβερνητικούς φορείς. 

 

Το UK-GIF (UK Government Interoperability Framework) παρέχει τις πολιτικές 

και τα πρότυπα για την επίτευξη της διασύνδεσης μεταξύ των διάφορων 

πληροφοριακών συστημάτων. Οι πολιτικές αυτές «απελευθερώνουν» τους 

δημόσιους οργανισμούς και τους καθιστούν ικανούς να επικεντρωθούν στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας. Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους απλούς πολίτες και τις 

επιχειρήσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος, απαιτεί απρόσκοπτη ροή 

πληροφοριών μεταξύ των κυβερνητικών οργανισμών. Το UK-GIF μεταφέρει τα 

σημαντικά προαπαιτούμενα για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων 

κυβερνητικών τμημάτων, την διασύνδεση των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά παρέχονται στον πολίτη ως ενοποιημένη 

υπηρεσία. 

 

Μέσα στους στόχους του UK-GIF συμπεριλαμβάνονται και οι 

διαλειτουργικότητες μεταξύ: 

 

• Διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων  

• Κυβερνητικών Οργανισμών και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα 

• Την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων κυβερνήσεων 

• Των Κυβερνητικών Οργανισμών και των επιχειρήσεων 

• Των Κυβερνητικών Οργανισμών και των πολιτών 

 

Η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει το κεντρικό τμήμα διακυβέρνησης (Central 

Government Department) και τις σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Ο ευρύτερος 

Δημόσιος τομέας περιλαμβάνει την τοπική αυτοδιοίκηση, τους διάφορους 

οργανισμούς καθώς και τη Δημόσια διοίκηση. 
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 Το UK-GIF συνίσταται από τρία συστατικά: 

 

• Πολιτικές και Πρότυπα 

• Στρατηγική Υλοποίησης 

• Διεργασίες Διαχείρισης 

 

Οι πολιτικές και τα πρότυπα για διακυβερνητική διαλειτουργικότητα 

περιλαμβάνουν πρότυπα για Διασύνδεση δεδομένων (βλ. πίνακα), για 

διασύνδεση επί μέρους τμημάτων, μεταφορά μορφή και τρόπο παρουσίασης 

εγγράφων καθώς και την πολιτική σύμφωνα με την οποία θα γίνεται η σύνδεση 

των τμημάτων. Ουσιαστικά οι πολιτικές και τα πρότυπα αυτά είναι το ελάχιστο 

σύνολο από τα στοιχεία αυτά που θα υποστηρίξουν το μεγαλύτερο εύρος των 

κυβερνητικών υπηρεσιών και των διεργασιών και θα διασυνδέσουν τα 

κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα. Σε γενικές γραμμές οι πολιτικές και τα 

πρότυπα χωρίζονται σε τρεις περιοχές «κλειδιά» της γενικότερης αρχιτεκτονικής 

 

• Επικοινωνία μεταξύ τμημάτων 

• Διασύνδεση δεδομένων 

• Παρουσίαση πληροφοριών 

 

Στοιχείο Πρότυπο 

Μεταδεδομένα / μεταγλώσσα XML 

Ορισμοί μεταδεδομένων XML schema 

Μετασχηματισμοί δεδομένων, 

εργαλεία παρουσίασης 

XSL 

Γλώσσα μοντελοποίησης δεδομένων RDF 

Μοντελοποίηση εγγράφων XML DOM 

Πίνακας. Πρότυπα διασύνδεσης δεδομένων. 
 

 Η Στρατηγική Υλοποίησης παρέχει την πολιτική και την υποστήριξη για την 

όλη υλοποίηση του έργου. Η πολιτική αυτή εισάγει την υιοθέτηση των XML 

schemas σαν τον ακρογωνιαίο λίθο της διασύνδεσης των κυβερνητικών 

δεδομένων. Η υιοθέτηση όμως ενός πρότυπου δεν είναι αρκετή. 

Συμπληρωματικά, θα κατασκευαστούν data schemas τα οποία θα έχει 
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συμφωνηθεί εκ των προτέρων να χρησιμοποιηθούν μέσα στους κυβερνητικούς 

οργανισμούς. Έτσι θα είναι δυνατή και ευκολότερη η διασύνδεση των 

πληροφοριακών συστημάτων, αφού θα έχει γίνει αρχικά μια προτυποποίηση των 

πληροφοριών που αυτά διαχειρίζονται. 

 

 Τέλος, είναι οι διεργασίες διαχείρισης. Το UK-GIF πρέπει να διαχειρισθεί 

σαν μια μακροπρόθεσμη, συνεχιζόμενη πρωτοβουλία. Οι πολιτικές λοιπόν που 

θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η γενικότερη προσέγγιση του αντικειμένου, θα 

πρέπει όχι μόνο να βελτιώνουν τις επιχειρησιακές διεργασίες, αλλά και να 

διασφαλίζουν το γεγονός ότι νέες τεχνολογίες θα μπορέσουν εξίσου εύκολα να 

υιοθετηθούν και να επεκτείνουν την όλη υλοποίηση. Οι διεργασίες διαχείρισης του 

UK-GIF έχουν δύο θεμελιώδη συστατικά. Αρχικά υπάρχει μια κυβερνητική 

διεργασία που περιγράφει του ρόλους και τις υποχρεώσεις, τις δομές που 

υπάρχουν στους οργανισμούς καθώς και τις διεργασίες για την συνεχή ανάπτυξη 

και διαχείριση του UK-GIF. Εν συνεχεία, υπάρχει μια διεργασία βασισμένη στο 

διαδίκτυο η οποία είναι σχεδιασμένη και υπεύθυνη για την αλλαγή και βελτίωση 

του έργου, αλλά και για την ανάμιξη των οργανισμών σε αυτό. Συγκεντρωτικά, οι 

διεργασίες διαχείρισης πρέπει να επιτυγχάνουν τη διασύνδεση των δεδομένων 

και διεργασιών δίχως να περιλαμβάνουν χρονικούς περιορισμούς, δηλαδή θα 

πρέπει να είναι 

 

• Οδηγούμενες από τους χρήστες (Customer driven) 

• Ανοιχτές 

• Γρήγορες 

• Συνεπείς 

• Καινοτόμες και ικανές για μεταρρυθμίσεις 

 

Συνολικά το συγκεκριμένο πλαίσιο  εργασίας, εναγκαλίζει την κυβέρνηση, 

τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Καθένας από αυτούς έχει έναν συγκεκριμένο 

ρόλο στην ανάπτυξη του πλαισίου. Η επιτυχής υλοποίησή του, θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την συνέχιση της πιλοτικής αυτής προσπάθειας και την υιοθέτησή 

της και από άλλες κυβερνήσεις με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τους «πελάτες» των κυβερνήσεων, είτε πρόκειται για απλούς 

πολίτες, για επιχειρήσεις ή και για κυβερνήσεις άλλων κρατών. 
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4.2. XML ΓΙΑ WEB-BASED  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

(Πηγή: XML For Web-Based Collaborative Management,  

 http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/chicago98/singletary.HTM) 

 

 Στις επόμενες ενότητες θα γίνει η παρουσίαση χρήσης της XML ως μια 

εναλλακτική φθηνή λύση για ανάκτηση, αποθήκευση, αναζήτηση και δημοσίευση 

δεδομένων από ετερογενή πληροφοριακά συστήματα κάποιου οργανισμού. 

Πρόκειται για ένα πιλοτικό σύστημα που υλοποιείται στο Υπουργείο Ενέργειας 

(Department Of Energy – DEO) των ΗΠΑ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών 

από οργανισμούς που ανήκουν στο συγκεκριμένο υπουργείο. Στον σχεδιασμό 

του συστήματος συνέβαλαν δύο παράγοντες. Ο ένας ήταν το γεγονός ότι τα 

δεδομένα που υπάρχουν στους επί μέρους οργανισμούς είναι ευαίσθητα. Έτσι 

αποφασίσθηκε να παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπεύθυνο οργανισμό δίχως 

να ανταλλάσσονται. Ο άλλος παράγοντας ήταν η απροθυμία για σχεδιασμό και 

υλοποίηση ενός κλασικού πληροφοριακού συστήματος λόγω μεγάλου κόστους. 

Αποφασίσθηκε η κατασκευή ενός κατανεμημένου και χαμηλού κόστους 

συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα υπάρχοντα συστήματα και βάσεις 

δεδομένων των οργανισμών.  

 

 Τα εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από το DOE, ακολουθούν δικούς 

τους κανόνες λειτουργίας και δικές τους ερευνητικές διαδικασίες, ανάλογα με την 

ειδίκευση του εργαστηρίου. Από τις ερευνητικές διεργασίες προκύπτει 

πληροφορία η οποία είναι σε διάφορες μορφές και τύπους αρχείων, ανάλογα με 

το εργαστήριο, πράγμα που καθιστά τη συνολική διαχείριση των έργων αρκετά 

δύσκολη. Η ανομοιογένεια που παρατηρείται στις ερευνητικές διεργασίες επιδρά 

σημαντικά στις ερευνητικές προτάσεις που αποστέλλονται στη DOE. Πριν ο DOE 

χρηματοδοτήσει μια ερευνητική πρόταση, ένα ή περισσότερα ερευνητικά 

ινστιτούτα υπεύθυνα για το πρόγραμμα υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση στη 

διαχείριση προγραμμάτων του DOE. Η πρόταση περιγράφει ανάμεσα σε άλλα 

τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση, 

γιατί η έρευνα που θα κάνουν είναι σημαντική και ποιος θα επωφεληθεί από το 

αποτέλεσμά της. Καθώς κάθε εργαστήριο έχει προσαρμοσμένες στις ανάγκες του 

τις διεργασίες διαχείρισης και τις φόρμες υποβολής προτάσεων, οι προτάσεις που 
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καταφθάνουν στο DOE περιέχουν διαφορετικού τύπου δεδομένα. Επιπλέον, τα 

διαφορετικά προγράμματα που χρηματοδοτεί το DOE απαιτούν και διαφορετικού 

τύπου πληροφορίες. Οι προτάσεις αποθηκεύονται στα εργαστήρια σε αρχεία 

διαφορετικού τύπου έως ότου να υποβληθούν στους διαχειριστές των 

προγραμμάτων. Μια φορά το χρόνο, οι ερευνητές αντλούν προτάσεις από τα On-

line συστήματα και τις υποβάλουν για έγκριση στο DOE. Επιθυμητή είναι η 

μετάβαση από την γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής προτάσεων σε μια 

ηλεκτρονικής μορφής. Το σύστημα που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύει τις πληροφορίες των προτάσεων με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορεί αργότερα αυτή η πληροφορία να ανακτηθεί με κάποια αναζήτηση 

βάση λέξεων-κλειδιών ή ανάλογα με τη θεματική ενότητα. Επιπλέον, οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να μπορούν να προβληθούν σε διαφορετικές 

πλατφόρμες συστημάτων και λειτουργικά συστήματα. Τέλος, η προβολή των 

πληροφοριών θα πρέπει να συμπίπτει όσο το δυνατόν με το αρχικό έγγραφο. 

 

 Για τη λύση του θέματος της διαχείρισης ετερογενών πηγών δεδομένων, 

έχουν παρουσιασθεί ανά καιρούς διάφορες τεχνολογίες, όπως data warehousing, 

διαμεσολαβητές αίτησης αντικειμένων (Object request brokers - ORBs) και 

εργαλεία middleware. Οι αποθήκες δεδομένων (Data warehouses) παρέχουν ένα 

μέσο για δημοσίευση και  πρόσβαση σε ένα ευρύ πεδίο από κατανεμημένα 

ανομοιογενή δεδομένα. Οι ORBs παρέχουν έναν τρόπο για να υπάρξει 

πρόσβαση στα κατανεμημένα αντικείμενα ακριβώς όπως θα γινόταν αν τα 

αντικείμενα υπήρχαν τοπικά στο περιβάλλον του χρήστη. Τέλος τα εργαλεία 

middleware βρίσκονται ένα επίπεδο πάνω από το επίπεδο των δεδομένων, 

παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα κατανεμημένα δεδομένα. Το μειονέκτημα των 

ανωτέρω προσεγγίσεων είναι το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

τέτοιου συστήματος έχει πολύ υψηλό κόστος, ενώ ανάλογο είναι και το κόστος 

συντήρησης. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, για την κατανομή των δεδομένων, 

το απλούστερο περιβάλλον έχει γίνει το web. Το κύριο μειονέκτημα που 

παρατηρείται στη χρήση του web στη διαχείριση κατανεμημένων δεδομένων είναι 

η ανικανότητα της HTML να αποθηκεύσει δεδομένα με έναν δομημένο τρόπο. Η 

επέκταση της HTML με την XML σε συνδυασμό με την κατανομή του web, 

παρέχει μια εφικτή προσέγγιση σε μια αποδοτική και προσαρμόσιμη 

αναπαράσταση, ανταλλαγή και διανομή δεδομένων. 
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 Το αρχικό στοιχείο στο σύστημα (Εικόνα 15) του CME (Collaborative 

Management Environment) είναι το μοντέλο αντικειμένων του. Ο αντικειμενικός 

σκοπός του μοντέλου είναι να συλλέγει όλες τις σχετικές πληροφορίες που 

εμφανίζονται σε μια ερευνητική πρόταση που κατατίθεται από κάποιο εργαστήριο 

του DOE. Τα έγγραφα αυτά που έχουν τις ερευνητικές προτάσεις των 

εργαστηρίων συνήθως αναφέρονται ως προτάσεις πεδίου δράσης (Field Work 

Proposals – FWP).  

  

 
Εικόνα 15.Τα γενικά στοιχεία του συστήματος CME. 

(Πηγή: http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/chicago98/singletary.HTM) 

 

Το μοντέλο αντικειμένων του CME χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό ενός 

αριθμού από DTDs για τα έγγραφα FWP. Στην εικόνα 16 παρουσιάζεται ένα 

μέρος ενός τέτοιου DTD. Δύο βασικά επίπεδα των DTDs αναπτύχθηκαν για να 

ικανοποιούν τις προϋπόθεση ότι η αρχική πληροφορία (που εξαρτάται από 

κάποιο εργαστήριο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν αριθμό από διαφορετικά 

πλαίσια. Το πρώτο επίπεδο των DTD περιγράφει τις πληροφορίες όπως αυτές 

δημιουργούνται από καθένα από τα εργαστήρια (laboratory-specific DTD). Το 

δεύτερο επίπεδο περιγράφει τις κοινές σε όλα τα εργαστήρια πληροφορίες. Το 
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σχετικό με τα εργαστήρια DTD επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών που 

υπάρχουν στα FWP έγγραφα από το προσωπικό του εργαστηρίου. Για 

παράδειγμα, έστω ότι ένα από τα εργαστήρια έχει ένα FWP έγγραφο και κάποιο 

μέρος του εγγράφου έχει τίτλο «πενταετές σχέδιο» και ότι το μέρος αυτό δεν 

υπάρχει σε άλλα αντίστοιχα έγγραφα από άλλα εργαστήρια. Τέτοιες ιδιαιτερότητες 

θα πρέπει να διατηρούνται ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα του όλου CME 

συστήματος. Από την άλλη, η ανάγκη για ένα κοινό τύπο δεδομένων εμφανίζεται 

όταν ένας υπεύθυνος προγράμματος κάνει μια αναζήτηση στις ερευνητικές 

προτάσεις διαφόρων εργαστηρίων. Με το να διατηρούμε τις ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζονται στα διάφορα εργαστήρια καθιστούμε δυνατή μια ολοκληρωμένη 

αναζήτηση. 

 

 
Εικόνα 16. Μέρος ενός DTD. 

(Πηγή: http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/chicago98/singletary.HTM) 
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 Το DTD που εξαρτάται από το κάθε εργαστήριο, επιτρέπει την 

αποτελεσματική υποβολή των FWP από κάθε συμμετέχον εργαστήριο. Η ιδανική 

κατάσταση θα ήταν να παραλαμβάνονται τα FWP ως αρχεία XML  τα οποία 

συμμορφώνονται στα DTD που έχουν παραχθεί. Παρόλα αυτά, η απόφαση 

πάρθηκε με το σκεπτικό της ελαχιστοποίησης του κόστους της συμμετοχής των 

εργαστηρίων και στο γεγονός ότι η πλειονότητα της μετατροπής των δεδομένων 

πρέπει να γίνει από τους κατασκευαστές των συστημάτων. Έτσι, επιλέχθηκε η 

παροχή FWP που αποτελούνται από απλά δεδομένα (raw data) και ακολούθως η 

μετατροπή τους σε XML αρχεία ανάλογα με το DTD του εργαστηρίου που 

ανήκουν. Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο που μετατρέπει τα δεδομένα των FWP σε 

αρχεία XML και αυτά τα αρχεία παρέχουν το επίπεδο αποθήκευσης (storage 

layer) για τα FWP δεδομένα (Εικόνα 17). Ο σχεδιασμός του συστήματος CME 

επιτρέπει την διανομή των XML αρχείων στα συμμετέχοντα εργαστήρια. Τα 

αρχεία μπορεί να υπάρχουν σε ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για αυτό το σκοπό ξεχωριστά από το υπόλοιπο σύστημα. 

 

 
Εικόνα 17. Μέρος ενός XML αρχείου. 

(Πηγή: http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/chicago98/singletary.HTM) 
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 Λόγω του γεγονότος ότι οι τεχνολογίες που είναι σχετικές με την XML είναι 

σχετικά νέες, δεν υπάρχουν προγράμματα πλοήγησης (browsers) που να 

παρέχουν εγγενή υποστήριξη για XSL. Παρόλα αυτά, η Microsoft™ έχει 

κυκλοφορήσει δοκιμαστικές εκδόσεις από δύο εργαλεία που υποστηρίζουν XSL. 

Το ένα είναι ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και το άλλο είναι ένας ανεξάρτητος 

μετατροπέας XSL σε HTML. Το στοιχείο ελέγχου ActiveX μετατρέπει δυναμικά 

την XML σε HTML μέσω κατευθύνσεων από XSL και φορτώνει το παραγόμενο 

αρχείο στον browser του χρήστη. Ο ανεξάρτητος μετατροπέας παράγει στατικές 

HTML παραστάσεις των XML αρχείων μέσω κατευθύνσεων από XSL. Κατά την 

υλοποίηση του συστήματος κατασκευάσθηκε μια εφαρμογή βασισμένη σε java 

και χρησιμοποιεί style sheets για να κάνει τη μετατροπή από XMl σε HTML. Όταν 

επιλεγούν από το σύστημα CME, τα ανεξάρτητα FWP μπορούν να εμφανιστούν 

στον browser του χρήστη σε HTML μορφή (Εικόνα 18). 

 

 
Εικόνα 18. Ένα FWP όπως παρουσιάζεται σε μορφή HTML 

(Πηγή: http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/chicago98/singletary.HTM) 
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Στο σύστημα για να έχει καλύτερες δυνατότητες αναζήτησης, παρέχονται 

τρεις εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης.  

 

• Μια μηχανή αναζήτησης σχεσιακής βάσης δεδομένων 

• Μια μηχανή αναζήτησης βασισμένη στην XML και υλοποιημένη σε java 

• Μια μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε HTML  

 

Η πρώτη μηχανή αναζήτησης είναι μέρος ενός εμπορικού RDBMS που 

χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί μια βάση δεδομένων (μέρος του CME 

συστήματος) η οποία διαχειρίζεται κεντρικά. Με την ενσωμάτωση αυτής της 

μηχανής αναζήτησης στο σύστημα, επιτρέπεται  γρήγορη πρόσβαση στα 

δεδομένα μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο ορισμός της σχεσιακής βάσης 

δεδομένων, έγινε αυτόματα από το μοντέλο αντικειμένων του CME και η βάση 

παράχθηκε με τη χρήση SQL εντολών (insert) για τη μετατροπή των αρχείων από 

την αποθήκη των αρχείων XML.  

  

 Εναλλακτικά στη μηχανή αναζήτησης της βάσης δεδομένων, 

κατασκευάσθηκε μια μηχανή αναζήτησης για αρχεία XML. Η υλοποίησή της έγινε 

σε γλώσσα προγραμματισμού java και η λειτουργία της έχει ως εξής: Αρχικά η 

μηχανή δέχεται σαν δεδομένα την ετικέτα μέσω της οποίας θα γίνει η αναζήτηση 

καθώς και λέξεις κλειδιά για τις οποίες θα γίνει η αναζήτηση. Ακολούθως η 

μηχανή ψάχνει στις ετικέτες των XML αρχείων που συμπίπτουν με αυτή που 

δόθηκε για τις λέξεις κλειδιά και όσες βρει να ικανοποιούν το κριτήριο τις 

επιστρέφει ως αποτέλεσμα της αναζήτησης.  

 

 Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ένα εμπορικό εργαλείο καταλογοποίησης HTML 

αρχείων. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στην αποθήκη αρχείων (document 

repository) και με αυτό τον τρόπο επιτρέπονται αναζήτησης σε όλα τα FWP 

αρχεία. 

 

 Τα ερωτήματα, οι παρουσιάσεις και οι αναφορές είναι ενσωματωμένες 

στον πυρήνα του client-server συστήματος CME. Ο server αποτελεί διεπαφή στις 

μηχανές αναζήτησης και επικοινωνεί για να μεταφέρει τα αποτελέσματα των 

αναζητήσεων στον client. Ο client είναι υπεύθυνος για: 
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• Να παρέχει μια διεπαφή στον χρήστη 

• Να εμφανίζει πληροφορίες στον χρήστη που περιέχουν τόσο τα αποτελέσματα 

των αναζητήσεων όσο και τα έγγραφα των προτάσεων προσπαθώντας να 

κρατήσουν την αρχική μορφή τους 

• Μεταφέρει τις απαιτήσεις των χρηστών στον server 

 

Για να είναι το CME σύστημα πετυχημένο, θα πρέπει να είναι λειτουργικό και 

ταυτόχρονα να μην έχει υπερβολικό κόστος για τα εργαστήρια που συμμετέχουν. 

Η αρχική αποτίμηση του συστήματος επικεντρώθηκε στο κόστος πρόσθεσης ενός 

νέου εργαστηρίου στο σύστημα. Για την αξιολόγηση αυτή επιλέχθηκε ένα πολύ 

μεγάλο εργαστήριο  που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Αυτό το 

εργαστήριο έχει τις περισσότερες πληροφορίες των FWP αποθηκευμένες σε μια 

mainframe βάση δεδομένων. Με την παρέμβαση του χειριστή της βάσης 

ανακτήθηκαν αναφορές σχετικές με τα δεδομένα και οι πληροφορίες αυτές των 

FWP αποθηκεύτηκαν σε γραμμές δεδομένων που αποτελούταν από πολλούς 

χιλιάδες χαρακτήρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διάσπαση του αρχείου σε 

αρκετά μικρότερα χρησιμοποιώντας ένα πεδίο ID σαν κλειδί για την 

αποθηκευμένη πληροφορία. Η ανάκτηση και μορφοποίηση των απαραίτητων 

δεδομένων χρειάστηκε περίπου 2 μέρες, διάστημα σχετικά μικρό σε σχέση με 

εναλλακτικές τεχνικές όπως οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων και οι ORB. 

 

 Πριν γίνει δυνατή η χρήση των απλών δεδομένων που ελήφθησαν, έπρεπε 

να αναπτυχθούν εργαλεία που θα έκαναν τη μετατροπή των δεδομένων σε 

αρχεία XML. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να 

μπορούν να εργασθούν με πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων. Για αυτό το 

λόγο αναπτύχθηκε ένας μετατροπέας «γενικής χρήσης» ο οποίος μετατρέπει σε 

XML αρχείο μια γενική σειρά αναφορών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους 

υπεύθυνους των εργαστηρίων να ανακτούν τα επιθυμητά δεδομένα εύκολα. Η 

ανάπτυξη των εργαλείων αυτών κράτησε περίπου τρεις εβδομάδες. Συνολικά η 

ενσωμάτωση ενός νέου εργαστηρίου έγινε σε τέσσερις εβδομάδες. Από αυτό το 

χρονικό διάστημα οι τρεις εβδομάδες χρειάστηκαν για την ανάπτυξη των 

εργαλείων μετατροπής, μερικές μέρες για την ανάκτηση των δεδομένων και 

περίπου μια εβδομάδα για την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των νέων XML 

δεδομένων στο σύστημα CME. 
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 Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διεργασιών, αντιμετωπίστηκαν δύο 

θέματα. Το ένα ήταν η εναλλαγή των DTDs στο χρόνο. Καθώς όλο και 

περισσότερα εργαστήρια θα ενσωματώνονται στο σύστημα, ακόμα και μικρές 

αλλαγές στα DTD θα απαιτούν αλλαγές στον κώδικα της εφαρμογής. Το δεύτερο 

θέμα είναι η ανάκτηση καθαρών και κατανοητών πληροφοριών από τα 

εργαστήρια. Το πρώτο σύνολο δεδομένων που παραλήφθηκαν από το πρώτο 

εργαστήριο δεν περιείχαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόταν και 

επιπλέον μερικά από τα δεδομένα ήταν συγκεχυμένα. Έτσι σχεδιάστηκε μια 

κατευθυντήρια γραμμή για τον τρόπο παροχής δεδομένων από τα εργαστήρια. 

Αυτή είναι πολύ γενική αλλά παρέχει ένα τύπο για συγκέντρωση δεδομένων σε 

μια ξεκάθαρη μορφή. Επιπλέον επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων αυτών από πλευράς των εργαστηρίων. Συνολικά λοιπόν, η διαδικασία 

ενσωμάτωσης νέων εργαστηρίων απαιτεί ικανοποιητικά μικρό χρονικό διάστημα 

στο σύστημα διαχείρισης των προτάσεων. Ο αρχικός στόχος λοιπόν 

επιτυγχάνεται με τη χρήση των σχετικών με την XML τεχνολογιών. 

 

 

 

 

 

 

 



Διασύνδεση και δημοσίευση  δεδομένων Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων με χρήση της XML. 

 

 83

4.3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ XML ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

(Πηγή: Using XML effectively in eBusiness architectures, 

 http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/paris2000/S21-02.HTM#N1) 

 

Το διαδίκτυο αλλάζει την οικονομία με το να επαναπροσδιορίζει τις αλυσίδες 

προμηθειών και το να επιτρέπει στις εταιρίες να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, 

τους κατασκευαστές και τους διανομείς με τρόπους που δεν υπήρχαν πριν λίγο 

καιρό. Η επιθυμία των εταιριών να αποκτήσουν πλεονέκτημα σε αυτή τη νέα 

αγορά, είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή καινοτομικών επιχειρήσεων και την 

εξάπλωση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (eBusiness). 

 

 Η XML εμφανίστηκε ως ένα νέο σημαντικό πρότυπο του διαδικτύου. 

Γρήγορα υιοθετήθηκε και υποστηρίχθηκε από σχεδόν όλους τους παροχείς 

λογισμικού και εφαρμόσθηκε στις επιχειρήσεις. Η XML συνδυάζει τη κληρονομιά 

που έχει από τις γλώσσες χαρακτηρισμού για εφαρμογές δημοσίευσης, με την 

αξία των δομημένων δεδομένων. Πολλοί πιστεύουν ότι η XML θα αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι εφαρμογές. Θα απελευθερώσει νέες 

δυνατότητες προτυποποιώντας επιχειρηματικές πληροφορίες και θα επιτρέψει τη 

δημιουργία νέων υπηρεσιών στο web.  

 

 Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν δύο μελέτες περιπτώσεων χρήσης της 

XML για να δοθούν λύσεις σε θέματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Οι 

περιπτώσεις διαφέρουν κυρίως ως προς το βαθμό που γίνεται χρήση της XML. Η 

μια λύση κάνει χρήση της XML στα άκρα της αρχιτεκτονικής της εφαρμογής από 

όπου γίνεται η επικοινωνία με τα συστήματα των συνεργατών. Η άλλη λύση 

χρησιμοποιεί ευρέως την XML σε όλη την αρχιτεκτονική της εφαρμογής 

συμπεριλαμβανομένου των διεπαφών με τους συνεργάτες αλλά και με το ίδιο το 

σύστημα. 
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 Η πρώτη μελέτη περίπτωσης αφορά ένα extranet που κατασκεύασε η C-

bridge7 με ένα Fortune 500 client για να υποστηρίξει το δίκτυο των διανομέων 

της. Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου (συναλλαγές 

παραγγελιών, κατάσταση παραγγελιών, συμμετοχή σε προώθηση 

εμπορευμάτων) και πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα δεδομένων σχετικών με 

συναλλαγές. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι εργαζόμενοι ξεχωριστών εταιριών 

μέσα από το δίκτυο των διανομέων. Η αρχική έκδοση της εφαρμογής δεν 

χρησιμοποιούσε την XML αλλά είχε μια τυπική web αρχιτεκτονική. Σε αυτή 

υπήρχαν υψηλής διαθεσιμότητας clusters για βάση δεδομένων, servers για την 

εφαρμογή καθώς και web server. Από τα σημαντικότερα κομμάτια της εφαρμογής 

ήταν το λογικό μοντέλο της βάσης δεδομένων, η αρχιτεκτονική των φυσικών 

συστημάτων και ο σχεδιασμός των αντικειμένων για τις υπηρεσίες της 

εφαρμογής.  

 

 Μετά την πρώτη έκδοση της εφαρμογής, το extranet των διανομέων 

επεκτάθηκε με την ενσωμάτωση των προμηθευτών. Οι χρήστες μπορούν να 

καταθέσουν παραγγελίες σε έναν προμηθευτή on-line και ακολούθως να δουν on-

line τη κατάσταση της παραγγελίας του. Η ολοκλήρωση των συστημάτων πρέπει 

να είναι αυτόματη, ώστε οι χρήστες να μην καταλαβαίνουν ότι αναμιγνύονται 

πολλά συστήματα. Για να γίνει αυτό δυνατό, το σύστημα των προμηθευτών και το 

extranet επεκτάθηκαν για να επικοινωνούν το ένα με το άλλο απ’ ευθείας. Η 

αρχιτεκτονική της εφαρμογής όπως αυτή προέκυψε φαίνεται στην εικόνα 19. Η 

XML επιτρέπει ένα τυποποιημένο σύνολο μηνυμάτων που είναι εύκολο να 

εξελιχθούν, προωθεί τυποποιημένα εργαλεία ανάπτυξης (π.χ parsers) και με το 

HTTPS επιτρέπει εύκολη ολοκλήρωση με σχεδόν οποιαδήποτε τεχνική υποδομή 

που μπορεί να έχουν οι συνεργάτες. 

 

                                            
7http://www.c-bridge.com 
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Εικόνα 19. Αρχιτεκτονική της εφαρμογής διασύνδεσης 

Πηγή: http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/paris2000/S21-02.HTM#N1 
 

 Το σύστημα προωθεί μηνύματα XML μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS. 

Κώδικας σε επίπεδο εφαρμογής παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το πρωτόκολλο επικοινωνίας και ορίζει τη σειρά των μηνυμάτων και 

επιβεβαιώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου συστήματος 

μηνυμάτων. Ο τύπος των μηνυμάτων ορίζεται με τη χρήση των DTDs τα οποία 

βασίστηκαν στις αρχικές προδιαγραφές και επεκτάθηκαν κατάλληλα ώστε να 

μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτούμενες πληροφορίες.  

 

 Η εφαρμογή επεξεργάζεται τα εισερχόμενα μηνύματα με τη χρήση ενός 

DOM parser για να μετατρέψει συγκεκριμένου τύπου DTD σε συγκεκριμένους 

τύπους αντικειμένων. 
 

<order> 

<orderID>1</orderID> 

<date>5-Aug-2000</date> 

<shipToLocation>Helsinki</shipToLocation> 

<orderItemList> 

<orderItem> 

<quantity>200</quantity>     

<productSKU>3307</productSKU> 

</orderItem> 

<orderItem> 

<quantity>30</quantity> 
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<productSKU>1205</productSKU> 

</orderItem> 

</orderItemList> 

</order> 

Παράδειγμα παραγγελίας 

 

public class order { 

int orderID() { ... } 

String date() { ... } 

String shipToLocation() { ... } 

List orderItems() { ... } 

} 

Παράδειγμα class παραγγελίας 

 

Η εφαρμογή παράγει εξερχόμενα μηνύματα με το να δημιουργεί αντικείμενα 

δεδομένου τύπου και αποδίδοντάς τους μια XML αναπαράσταση. Η χρήση της 

XML για αποστολή και λήψη μηνυμάτων γίνεται μόνο στο σημείο της 

επικοινωνίας με τα άλλα συστήματα. Αυτό επιτρέπει στην εφαρμογή να 

εκμεταλλευθεί τα οφέλη της βασισμένης σε πρότυπα ολοκλήρωσης των 

προμηθευτών, έχοντας ταυτόχρονα ελάχιστο αντίκτυπο στην υπάρχουσα 

αρχιτεκτονική. 

 

 Η δεύτερη περίπτωση αφορά μια εφαρμογή ανταλλαγής λογισμικού. Το 

σύστημα αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν, εντοπίζουν και ανακτούν 

components λογισμικού. Επίσης δίνει τη δυνατότητα σε «κοινότητες» χρηστών με 

ίδια ενδιαφέροντα να μοιράζονται πληροφορίες και τους παρέχει νέα σχετικά με 

το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Το σύστημα αυτό το χρησιμοποιούν τόσο οι 

εκδότες των components, όσο και οι χρήστες αυτών. Ένας client αναλαμβάνει την 

εργασία της ολοκλήρωσης δυνατοτήτων από τρίτες πηγές και την ρύθμιση του 

συστήματος ώστε να ενσωματωθούν οι δυνατότητες αυτές. 

 

 Η ανταλλαγή λογισμικού χρησιμοποιεί XML για να: 

 

• Παρέχει ευέλικτες υπηρεσίες πληροφοριών. 

• Υποστηρίξει καλύτερα υπολογισμούς στα δεδομένα, π.χ για να επιτρέψει 

αποτελεσματικό μετασχηματισμό και επεξεργασία των δεδομένων. 

• Επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή (customization) της εφαρμογής. 
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• Επιτρέπει εύκολη ολοκλήρωση υπηρεσιών του web.  Τέτοιες υπηρεσίες 

μπορεί να είναι η πιστοποίηση, αδειοδότηση, πληρωμές κ.α 

 

Το πιο σημαντικό αντικείμενο που υπήρξε στο σχεδιασμό του συστήματος 

είναι το λογικό μοντέλο δεδομένων, μιας και χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει τις 

υπάρχουσες διεπαφές υπηρεσιών και αποθήκευσης δεδομένων. Το μοντέλο αυτό 

αποτυπώθηκε σε ένα XML schema. Οι προσανατολισμένες στην XML υπηρεσίες 

καθώς και τα αντικείμενα σχεδιασμού ήταν επίσης σημαντικά συστατικά στην 

υλοποίηση και ορισμό του συστήματος. Η εφαρμογή έχει ένα μεγάλο σύνολο από 

αποθηκευμένα δεδομένα και το σχήμα για το λογικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε 

για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια 

σχεσιακή βάση δεδομένων και σε έναν κατάλογο LDAP. Η χρήση των XML 

σχημάτων για να ανακτηθεί ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, αποτελεί μια 

σημαντική στροφή στον κλασικό τρόπο ανάπτυξης εφαρμογών όπου το λογικό 

σχεσιακό μοντέλο χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το μοντέλο δεδομένων της 

εφαρμογής.  

 

Τα σχήματα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να καθορίσουν τις διεπαφές των 

δεδομένων για τις εσωτερικές υπηρεσίες του συστήματος. Η αρχιτεκτονική του 

όλου συστήματος παρουσιάζεται στην εικόνα 20. Τα κυριότερα σημεία της 

συμπεριλαμβάνουν: 

  

• Υλοποιεί κατανεμημένη αρχιτεκτονική εφαρμογής σε τρία μέρη (three-tier) 

• Συνδυασμός αντικειμενοστραφών και δεδομενοστραφών επεξεργασιών 

• Αποθήκευση των πληροφοριών σαν μπλοκ από κείμενα XML στη βάση 

δεδομένων για καλύτερο αποτέλεσμα στις αναζητήσεις. 

• Χρήση των υπηρεσιών του web για να ενοποιήσει τις δυνατότητες των 

συνεργατών εταιριών  

• Χρήση XML διεπαφών μεταξύ των μερών, η εφαρμογή χειρίζεται τα δεδομένα 

και τα μεταφέρει μεταξύ των μερών  

• Χρήση σχημάτων εφαρμογών τα οποία ενσωματώνουν και επεκτείνουν 

διάφορα άλλα σχήματα από άλλες πηγές  

• Χρήση της XSLT για την μετατροπή του λογικού μοντέλου σε ένα τύπο 

κατάλληλο  για παρουσίαση 
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Εικόνα 20. Αρχιτεκτονική συστήματος. 

 

Σε αντίθεση με τη προηγούμενη μελέτη περίπτωσης, η εφαρμογή αυτή 

χρησιμοποιεί την XML εντατικά σε όλο το σύστημα. Αυτό από την μία πλευρά 

δείχνει εμπιστοσύνη σε αναπτυσσόμενα πρότυπα και σε λιγότερα ώριμα 

εργαλεία, αλλά δίνει τη δυνατότητα στην εφαρμογή να πετύχει σημαντικές 

λειτουργίες και να βάλει τα θεμέλια μιας μελλοντικής εφαρμογής. 
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4.4. ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

(Πηγή: A case study in Application Integration, Stijn Van den Enden Business 

Integration Company, http://www.jeffsutherland.com/oopsla2000/hoeymissen/ 

hoeymissen.htm) 

 

Η ανάγκη για ολοκλήρωση των δεδομένων εμφανίστηκε με την συγχώνευση 

δύο εταιριών σε μία. Τα υπάρχοντα συστήματα και οι υπάρχουσες εφαρμογές 

έπρεπε να παραμείνουν ως είχαν, γιατί το κόστος σχεδιασμού και υλοποίησης 

νέων συστημάτων και εφαρμογών και η εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτά θα 

είχαν μεγάλο κόστος. Ο σκοπός λοιπόν του εγχειρήματος είναι να γίνει δυνατή η 

κοινή χρήση των δεδομένων και η κοινή χρήση των διαδικασιών στην νέα εταιρία, 

δίχως να χρειαστούν αλλαγές στις εφαρμογές ή στις υπάρχουσες δομές. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία νέων υπηρεσιών.  

 

Για το σκοπό αυτό προτάθηκε μια αρχιτεκτονική υλοποίησης η οποία 

ενθυλακώνει την επιχειρηματική λογική σε μια ροή εργασιών (workflow) και 

χρησιμοποιεί έξυπνους προσαρμογείς με του οποίους γίνεται η σύνδεση των 

εφαρμογών. Οι προσαρμογείς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν XML 

μηνύματα και να τα μετατρέπουν σε μηνύματα άλλου τύπου ή σε αντικείμενα. Το 

πώς θα δράσουν εξαρτάται από το μήνυμα που θα λάβουν. Για την επικοινωνία 

με τις εφαρμογές, οι προσαρμογείς κάνουν χρήση ενός «μεσάζοντα» μηνυμάτων. 

 

 Το πρόβλημα φαίνεται στην εικόνα 21. Ο σκοπός είναι η παροχή μιας 

αρχιτεκτονικής που θα κάνει δυνατή την υλοποίηση της επιχειρηματικής λογικής 

μιας εφαρμογής σαν μια ροή εργασιών που αναθέτει εργασίες σε εφαρμογές 

backoffice και επιτρέπει την διάδραση με τους χρήστες με τις εφαρμογές 

frontoffice. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση εξετάστηκε μια εφαρμογή frontoffice 

ανεπτυγμένη σε ένα σύστημα 4GL8 από την Sun το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν, να εισέρχονται στο 

σύστημα και να βλέπουν πληροφορίες για συγκεκριμένες εργασίες. Επιπρόσθετα, 

                                            
8 http://www.sun.com/forte/4gl/ 
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η backoffice εφαρμογή είναι ένα σύστημα διαχείρισης πελατών υλοποιημένο σε 

LINC9. Το σύστημα αυτό είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και επεξεργασία 

όλων των σχετικών με τους πελάτες της εταιρίας στοιχείων. 

 

 
Εικόνα 21.  

(Πηγή: http://www.jeffsutherland.com/oopsla2000/hoeymissen/hoeymissen.htm) 

 

 Το workflow περιγράφει τη ροή των δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών και 

ενθυλακώνει τις συνολικές επιχειρηματικές διεργασίες. Η ροή εστιάζεται 

αποκλειστικά στις επιχειρηματικές διεργασίες με τα δεδομένα που ρέουν μεταξύ 

διαφορετικών δραστηριοτήτων να είναι σε XML μορφή. Οι backoffice και οι 

frontoffice εφαρμογές καταλαβαίνουν XML και αλληλεπιδρούν με το workflow 

ανταλλάσσοντας XML μηνύματα. Η επιλογή της XML έγινε για το γεγονός ότι τα 

δεδομένα είναι ανεξάρτητα από την παρουσίαση και μπορούν εύκολα να 

                                            
9 http://www.unisys.com/marketplace/linc/ 
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προσαρμοστούν στη δομή που χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού. 

 

 Η μηχανή workflow διεργασιών είναι προϊόν της Sun, το Forte Conductor10. 

Πρόκειται για ένα προϊόν workflow που αποτελείται από τρία μέρη: 

• Μια μηχανή workflow . 

• Ένα εργαλείο γραφικής μοντελοποίησης. 

• Ένα στοιχείο ανάλυσης και διαχείρισης. 

 

Ο πυρήνας του προγράμματος είναι η μηχανή που χειρίζεται τις διεργασίες. 

Αυτή αποφασίζει σε ποιο βήμα είναι η κάθε διεργασία, ποιο στοιχείο πρέπει να 

ενημερωθεί μετά, ποιος πρέπει να κάνει την επόμενη εργασία, ποια εφαρμογή 

πρέπει να κληθεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή κλπ. Οι επιμέρους εφαρμογές 

έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα για την εκτέλεση των οποίων λαμβάνουν 

μηνύματα από την μηχανή. Το εργαλείο ανάλυσης και διαχείρισης ελέγχει την 

παρούσα κατάσταση και γνωρίζει τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι διεργασίες 

έτσι ώστε να μπορέσει να επαναφέρει το σύστημα σε περίπτωση προβλήματος. 

Τέλος το εργαλείο γραφικής μοντελοποίησης επιτρέπει στους κατασκευαστές να 

σχεδιάζουν διεργασίες, να ορίζουν τα χαρακτηριστικά τους και να δημιουργούν το 

διάγραμμα ροής ενώνοντας τις διεργασίες αυτές. 

 

Με τη χρήση έξυπνων προσαρμογέων, όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη 

διάδραση του συστήματος workflow με τις εφαρμογές διατηρούνται σε ξεχωριστό 

επίπεδο από το επίπεδο workflow. Κάθε ξεχωριστό σύστημα που αλληλεπιδρά με 

τη μηχανή workflow απαιτεί έναν συγκεκριμένο προσαρμογέα. Οι προσαρμογείς 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους BackOffice και στους frontoffice. Κάθε 

προσαρμογέας έχει συγκεκριμένο ρόλο και συνδέεται με τη μηχανή workflow 

ώστε να εξασφαλισθεί το γεγονός ότι ο προσαρμογέας λαμβάνει μόνο τις 

διεργασίες που μπορεί να χειριστεί η συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

Ένας προσαρμογέας backoffice αποτελείται από έναν «πελάτη» (client), ένα 

workflow ολοκλήρωσης (integration workflow), έναν ολοκληρωτή Mqseries 

                                            
10 http://www.sun.com/forte/fusion/ 
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(Mqseries Integrator) και από μια υπηρεσία μηνυμάτων MQSeries11 (Εικόνα 22). 

Ο προσαρμογέας συνδέεται με το σύστημα workflow μέσω ενός client. Η σύνδεση 

βασίζεται σε μια «συμφωνία» που ορίζει μια αποκλειστικά XML διεπαφή για τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από την backoffice εφαρμογή. Η συμφωνία αυτή 

ορίζει τα δεδομένα εισόδου και εξόδου και έχει σημαντικό ρόλο στην 

αρχιτεκτονική της ολοκλήρωσης γιατί δίχως μια συμφωνία για τη δομή και το 

περιεχόμενο των XML μηνυμάτων δεν θα ήταν δυνατή η σωστή επικοινωνία. 

 

 
Εικόνα 22. 

(Πηγή: http://www.jeffsutherland.com/oopsla2000/hoeymissen/hoeymissen.htm) 
 

                                            
11 http://www.ibm.com/software/ts/mqseries/ 
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 Ο client αυτόματα δέχεται διεργασίες από τη μηχανή όταν αυτές είναι 

διαθέσιμες. Όλη η απαραίτητη πληροφορία για να γίνει κλήση σε μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από την μηχανή με τη μορφή μηνύματος XML. 

Ο client ελέγχει σε σχέση με τη συμφωνία που υπάρχει αν το μήνυμα είναι σωστό 

και αν δεν υπάρξει κάποιο σφάλμα, τότε θα ενεργοποιήσει μια συγκεκριμένη 

ενέργεια (πχ. η ανάκτηση στοιχείων κάποιου πελάτη από τις backoffice 

εφαρμογές). Η ενέργεια που θα θελήσει να ενεργοποιήσει ο client απαιτεί από 

μόνη της μια σειρά βημάτων που μπορούν να μοντελοποιηθούν σαν ένα workflow 

(integration workflow). Το workflow τυπικά έχει να κάνει με θέματα όπως 

διαχείριση σφαλμάτων, αλλά θα μπορούσε να επεκτείνει τη λειτουργικότητα της 

εφαρμογής backoffice. Ο πελάτης καθιστά το XML μήνυμα έτοιμο για 

επεξεργασία χρησιμοποιώντας τον MQSeries Integrator (MQSI). Ο MQSI 

μετατρέπει το ιεραρχικά δομημένο XML μήνυμα σε μήνυμα επίπεδης μορφής 

(flat) το οποίο είναι κατανοητό από το σύστημα LINC. Ακολούθως, προωθεί μέσω 

της κατάλληλης MQSeries ουράς το μήνυμα στο σύστημα LINC. Εντελώς 

ανάλογη είναι και η επικοινωνία κατά την αντίθετη φορά. Τα μηνύματα που 

αποστέλλονται από το LINC μέσω του MQSeries μετατρέπονται από τον MQSI 

σε μήνυμα XML και προωθείται στον client για να δημιουργηθεί η αντίστοιχη ροή 

εργασίας. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή frontoffice είναι υλοποιημένη σε ένα 

4GL της Sun. Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει εγγενής υποστήριξη για 

μετατροπή των αντικειμένων σε XML και αντίστροφα, το ρόλο αυτό τον 

αναλαμβάνει ένας προσαρμογέας frontoffice (Εικόνα 23). Ο προσαρμογέας είναι 

συνδεδεμένος μέσω ενός client στο σύστημα workflow και λαμβάνει εργασίες από 

τη μηχανή του workflow. Οι δυνατές αλληλεπιδράσεις ορίζονται σε μια 

«συμφωνία» (contract). Πρόκειται για ένα αρχείο XML που ορίζει τη δομή των 

μηνυμάτων και των τύπων δεδομένων που μπορεί να περιέχονται σε μια ετικέτα 

XML. Βασισμένος σε αυτή τη συμφωνία, ο client θα χρησιμοποιήσει έναν parser 

για να ελέγξει την εγκυρότητα των μηνυμάτων και ακολούθως να τα μετατρέψει σε 

αντικείμενα που μπορεί να χειριστεί η εφαρμογή frontoffice. Οι πληροφορίες για 

τους τύπους δεδομένων είναι αναγκαίες για την μετατροπή σε αντικείμενα των 

δεδομένων στα μηνύματα XML. Για τα μηνύματα που αποστέλλονται από την 

εφαρμογή frontoffice, η διαδικασία μετατροπής είναι η αντίστροφη.  
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Εικόνα 23. 

(Πηγή: http://www.jeffsutherland.com/oopsla2000/hoeymissen/hoeymissen.htm) 
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4.5. GEIN 2000 (GERMAN ENVIRONMENTAL 

INFORMATION NETWORK) 
 

Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν ένα σημαντικότατο κομμάτι του 

παγκόσμιου ιστού (world wide web). Οποιοσδήποτε θελήσει να κάνει κάποια 

αναζήτηση για πληροφορίες στο διαδίκτυο, θα καταφύγει σε κάποια από αυτές. 

Τις περισσότερες φορές όμως η εύρεση της επιθυμητής πληροφορίας αποτελεί 

μια διαδικασία αρκετά επίπονη και χρονοβόρα. Ο κύριος λόγος αυτού του 

γεγονότος, είναι η επιστροφή άσχετων ηλεκτρονικών διευθύνσεων στα 

ερωτήματα που υποβάλλονται στις μηχανές αναζήτησης. Ο γενικός τρόπος 

λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης είναι η αναζήτηση ταυτόσημου κειμένου σε 

ιστοσελίδες, με αυτό που έχει εισάγει ο χρήστης σε κατάλληλες φόρμες. Η τεχνική 

αυτή έχει σοβαρές αδυναμίες μιας και έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή 

πληροφορίας άσχετης με την επιθυμητή, αλλά και την αδυναμία αναζήτησης 

πληροφορίας σε δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες (π.χ σελίδες ASP, JSP, 

PHP3 κλπ). Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δυναμικά παραγόμενες σελίδες 

τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της 

λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης γίνεται εντονότερο. 

 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Περιβαλλοντολογική Υπηρεσία (German Federal 

Environmental Agency) έλαβε το παραπάνω πρόβλημα υπ’ όψη όταν σχεδίασε το 

Περιβαλλοντολογικό Πληροφοριακό Δίκτυο (GEIN – German Environmental 

Information Network). Σκοπός αυτού του δικτύου είναι η παροχή πρόσβασης σε 

πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες σε ιστοτόπους διαφόρων κρατικών 

οργανισμών, περιβαλλοντολογικών φορέων, ομοσπονδιακών και πολιτειακών 

στατιστικών υπηρεσιών, υπουργείων κ.ο.κ. Το δίκτυο λοιπόν θα λειτουργεί σαν 

ένας μεσίτης των σχετικών με το περιβάλλον πληροφοριών αυτών. Σκοπός του 

δικτύου είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες σε όλους 

τους πολίτες και δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην εσωτερική ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ των οργανισμών.  

 

Για την υλοποίηση του δικτύου, η κύρια επιλογή για τον τύπο των δεδομένων 

υπήρξε η XML. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά της είναι ότι τα δεδομένα 

αυτού του τύπου μπορούν πολύ εύκολα να μεταφερθούν και να δημοσιευθούν 
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στο διαδίκτυο, μιας και αποτελούν πρότυπο του W3C. Επίσης η ανάγκη για 

ενσωμάτωση στο δίκτυο πηγών πληροφοριών διαφορετικού τύπου, έκανε την 

υιοθέτηση της XML σαν τύπο ανταλλαγής δεδομένων αναγκαιότητα. Ο 

συντονισμός πηγών πληροφοριών διαφορετικού τύπου μπορεί να είναι αρκετά 

χρονοβόρος αλλά η χρήση της XML συνεπάγεται μια κοινή βάση για ανταλλαγή 

πληροφορίας γρήγορα και χωρίς την ανάγκη επικέντρωσης στο περιεχόμενο της 

πληροφορίας. 

 

Το GEIN 2000 δεν χρησιμοποίησε την XML μόνο για έλεγχο της ανταλλαγής 

δεδομένων, αλλά τη χρησιμοποιεί και για εσωτερικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, 

το δίκτυο περιέχει έναν ενσωματωμένο «γεωγραφικό θησαυρό» σε XML μορφή, 

υπό την έννοια ότι είναι δυνατό να υπάρξει συνεργασία με ερωτήματα σχετικά με 

γεωγραφικά θέματα. Για παράδειγμα, ο γεωγραφικός θησαυρός μπορεί να δώσει 

λύση σε ένα κλασικό πρόβλημα που έχουν οι μηχανές αναζήτησης. Δεν έχουν τη 

δυνατότητα συσχετισμού μεταξύ αντικειμένων. Έτσι αν κάποιος κάνει μια 

αναζήτηση για «Θεσσαλονίκη», πιθανόν δεν θα βρει τίποτα για τον «Λευκό 

Πύργο» που βρίσκεται σε αυτή. Ακόμη και αν βρει κάτι, αυτό δεν θα είναι 

αποτέλεσμα συσχετισμού που έκανε η μηχανή αναζήτησης, αλλά απλά επειδή 

υπάρχει το όνομα στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας. Ο γεωγραφικός 

αυτός θησαυρός περιέχει περισσότερους από 50 000 γεωγραφικούς όρους και η 

XML κάνει δυνατή την εισαγωγή αυτών σε συνδυασμό με το γεωγραφικό 

περιεχόμενό τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνατότητα αναζήτησης 

τοποθεσιών ανάλογα με το γεωγραφικό περιεχόμενο και όχι με απλό ταίριασμα 

κειμένου. 

 

Η βάση για το δίκτυο είναι το RDF (Resource Definition Framework) για 

εφαρμογές XML. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει μια πολυπλοκότερη λογική 

επερωτήσεων από αυτή που είναι δυνατή με την HTML. Με τη χρήση του RDF 

ένα συμβατό με XML προφίλ δημιουργείται και μπορεί να αναλυθεί από κάποιον 

parser. Η πληροφορία δεν είναι απαραίτητο να είναι σε XML μορφή. Μία 

διεύθυνση URL μπορεί να ορισθεί στο RDF και να οδηγεί στο συγκεκριμένο 

έγγραφο. Το επόμενο συντομευμένο παράδειγμα παρουσιάζει μια εγγραφή του 

GEIN η οποία προετοιμάζει ένα υποσύνολο από κεφαλίδες για τον 

«διαμεσολαβητή».  
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<rdf:RDF> 

… 

<rdf:Description about=”http://www.site.de/rheinwasser.html”> 

<g2k:title>Water quality of the Rhine by Bonn 1994-1998</g2k:title> 

<g2k:abstract> 

This document describes the water quality of the Rhine measured in Bonn 

in the years 1994 to 1998 

</g2k:abstract> 

<g2k:topic thesaurus=”http://www.gein2000.de/profile/02/ubathes”> 

<g2k:item ID=”4711”>Water quality</g2k:item> 

<g2k:topic> 

<g2k:area thesaurus=”http://www.gein2000.de/profile/02/geothes”> 

<g2k:item ID=4712”>Rhine</g2k:item> 

<g2k:item ID=”4713”>Bonn</g2k:item> 

</g2k:area> 

<g2k:time> 

<g2k:from>1994</g2k:from> 

<g2k:to>1998</g2k:to> 

</g2k:time></rdf:description> 

</rdf:RDF> 

Πηγή: http://www.softwareag.com/xml/applications/e_sema.htm 

 

Όταν γίνει ένα ερώτημα αναζήτησης, το GEIN αποστέλλει τα κριτήρια αναζήτησης 

επίσης στο RDF. 

 
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3c.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

    xmlns:g2k=”http://www.gein.de/g2k-profile/02/profile“>    

<rdf:description ID=”4711”> 

<g2k:detailedsearch language=”de”> 

<g2k:topic thesaurus=”http://www.gein2000.de/profile/02/ubathes”> 

<g2k:item ID=”4711”>Water Quality<g2k:item> 

<g2k:topic> 

<g2k:area thesaurus=”http://www.gein2000.de/profile/02/geothes”> 

<g2k:item ID=4712”>Rhine</g2k:item> 

<g2k:item ID=”4713”>Bonn</g2k:item> 

</g2k:area> 

<g2k:time> 

<g2k:from>1994</g2k:from> 

<g2k:to>1998</g2k:to> 

</g2k:time> 
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</g2k:detailedsearch> 

</rdf:description> 

</rdf:RDF> 

 

Η απάντηση πακετάρεται σε ένα κομμάτι <resultSet> το οποίο αναφέρεται στο ID 

του ερωτήματος. Ακόμη περιέχονται οι περιγραφές της πληροφορίας που θα 

εμφανισθούν στη λίστα αποτελεσμάτων. 

 
… 

<g2k:resultset about=”4711”> 

… 

</g2k:resultset> 

 

Το GEIN 2000 έχει τη δυνατότητα να προσπελαύνει περιεχόμενα που 

υπάρχουν στα τοπικά συστήματα και κυρίως να μπορεί να κάνει αναζητήσεις σε 

δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες. Για την υλοποίηση του δικτύου 

πληροφοριών, επιλέχθηκε η βάση δεδομένων Tamino της εταιρίας Software AG η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε μια καθαρά XML δομή 

(Εικόνα 24). Η Tamino μπορεί να εκμεταλλευθεί πλήρως τα χαρακτηριστικά της 

XML, μιας και ο σχεδιασμός της έχει γίνει για την αποθήκευση και διαχείριση 

δεδομένων σε XML μορφή. 

 

 
Εικόνα 24. Η αρχιτεκτονική της TAMINO  

(Πηγή http://www.softwareag.com/Tamino/product/architecture.htm) 
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Η βάση δεδομένων Tamino αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 

• XML μηχανή 

• Tamino X-node 

• Χάρτη Δεδομένων (Data Map) 

• Tamino Manager 

• Tamino X-Tension 

 

Η XML μηχανή είναι ο πυρήνας της βάσης μαζί με έναν αποδοτικό και 

σταθερό server. Η μηχανή επιτρέπει στη βάση να αποθηκεύει XML δεδομένα 

χωρίς μετατροπές αλλά και να τα ανακτά εκτός από XML αρχεία και από άλλου 

είδους πηγές. Η πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές πηγών είναι δυνατή με τη 

διεπαφή που προσφέρει ο Tamino X-node. Το στοιχείο αυτό της βάσης επιτρέπει 

την επικοινωνία με κλασικά συστήματα βάσεων δεδομένων. Χαρτογραφεί και 

μετατρέπει τα δεδομένα αυτών των συστημάτων σε δομές XML επιτρέποντας με 

αυτό τον τρόπο την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων. Στη συνέχεια μπορεί να 

δώσει στην εφαρμογή στοιχεία από διαφορετικές πηγές όπως ακριβώς θα γινόταν 

αν αυτά προερχόταν από μια μοναδική πηγή.  Οι δομές δεδομένων της 

υπάρχουσας βάσης αλλά και των υπολοίπων συστημάτων βάσεων δεδομένων 

υπάρχουν στον Χάρτη δεδομένων που έχε η βάση. Εκεί είναι αποθηκευμένα 

μεταδεδομένα όπως DTDs, style sheets κ.α τα οποία ορίζουν τα XML αντικείμενα 

και τους κανόνες που τα συνοδεύουν. Η διαχείριση της βάσης γίνεται μέσω του 

Tamino Manager που αποτελείται από εργαλεία διαχείρισης σε γραφικό 

περιβάλλον (GUI). Τέλος, με τις επεκτάσεις του Tamino X-tension - οι οποίες είναι 

συναρτήσεις που ορίζει ο χρήστης – μπορεί να προβεί σε πολυπλοκότερη 

διαχείριση των δεδομένων. 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

5.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις επόμενες ενότητες, θα γίνει μια επίδειξη των δυνατοτήτων που δίνει η 

χρήση της XML σχετικά με τη διασύνδεση δεδομένων και εφαρμογών. Το σενάριο 

αφορά στη διασύνδεση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών πτερύγων ενός 

Νοσοκομείου και είναι το ακόλουθο. 

 

«Το Μακεδονικό Νοσοκομείο αποτελείται από διάφορες πτέρυγες οι 

οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά μεταξύ τους κτίρια. Κάθε πτέρυγα, έχει 

υλοποιήσει το δικό της πληροφοριακό σύστημα με τρόπο που εξυπηρετεί τις 

ανάγκες της. Η καρδιολογική πτέρυγα επέλεξε να υλοποιήσει το σύστημά της 

κάνοντας χρήση του RDBMS της Oracle™. Σε αυτό μεταξύ άλλων έχουν ορισθεί 

οι οντότητες Εργαζόμενος και  Ασθενής. Οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι ιατροί, 

νοσοκόμοι ή άλλο (ειδικότητα εργαζόμενου). Οι ασθενείς μπορεί να είναι 

εσωτερικοί υπό την έννοια ότι έχει γίνει εισαγωγή τους στην πτέρυγα ή 

επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων (τύπος ασθενή).  

 

 Αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα έχει υλοποιήσει και η Ορθοπεδική 

πτέρυγα με χρήση της MS Access™. Οι οντότητες Εργαζόμενος και  Ασθενής 

υπάρχουν και σε αυτό το σύστημα. Μεταξύ άλλων ιδιοτήτων τους έχουν οριστεί 

και εδώ οι ιδιότητες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς του πληροφοριακού 

συστήματος της καρδιολογικής πτέρυγας (ειδικότητα εργαζόμενου  και τύπος 

ασθενή).  

 

  Η διεύθυνση του Νοσοκομείου στα πλαίσια της κατασκευής ενός χώρου 

στο διαδίκτυο (web site) που θα παρέχει πληροφορίες για το Νοσοκομείο, 

επιθυμεί την ενιαία παρουσίαση εργαζομένων και ασθενών σε επίπεδο 

Νοσοκομείου, αλλά και κάθε πτέρυγας ξεχωριστά. Επίσης θέλει να δώσει τη 

δυνατότητα στους διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων του, να 

μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα από το ένα πληροφοριακό σύστημα στο άλλο 

μέσα από ένα web interface. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να 
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διασυνδεθούν τα δεδομένα των πτερύγων, και να γίνει η δημοσίευσή τους στο 

διαδίκτυο με τρόπο διάφανο στον τελικό χρήστη.» 

 

5.1.2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ 

 

Βασικός στόχος στη σχεδίαση του ιστοχώρου, ήταν η ευχρηστία του και η 

λειτουργικότητά  του. Αρχικά οι χρήστες θα εισέρχονται στην αρχική σελίδα του 

Νοσοκομείου, από όπου θα έχουν πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες όπως 

οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς (σε επίπεδο Νοσοκομείου) που υπάρχουν καθώς 

και στις επί μέρους πτέρυγες. Ακολούθως από κάθε μία πτέρυγα θα μπορούν να 

δουν τις σχετικές με τους εργαζόμενους και ασθενείς πληροφορίες σε επίπεδο 

πτέρυγας πλέον. Ο χάρτης του ιστοχώρου (site map) έχει την ακόλουθη μορφή 

(Εικόνα 25). 

 

 
Εικόνα 25. Χάρτης Ιστοχώρου και σύνδεσμοι μεταξύ των σελίδων του. 
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 Χρησιμοποιώντας την παραπάνω δενδροειδή δομή, γίνεται εύκολη η 

πρόσβαση στα δεδομένα του Νοσοκομείου και παρουσιάζεται μια ομοιογένεια 

στην εμφάνιση των πληροφοριών στις επί μέρους πτέρυγες.  

 

5.1.3. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή, η όλη διασύνδεση των δεδομένων 

από τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να γίνει με τρόπο 

αφενός αυτοματοποιημένο και αφετέρου διάφανο στον τελικό χρήστη. Θα πρέπει 

λοιπόν αρχικά να εξαχθούν τα απαραίτητα δεδομένα σε μια κοινή μορφή αρχείων 

και ακολούθως αυτά τα επί μέρους αρχεία να επεξεργασθούν και να προβληθούν 

ως ένα. Ο κοινός τύπος δεδομένων θα είναι η XML. Με τη χρήση XML αρχείων, 

τα δεδομένα αυτοπεριγράφονται και μπορούν να μεταφερθούν από το ένα 

πληροφοριακό σύστημα στο άλλο, αλλά και να επεξεργασθούν με τυποποιημένο 

και κοινό τρόπο. 

 

Για την εξαγωγή των δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα, είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη του κατάλληλου λογισμικού το οποίο γνωρίζει τη δομή των 

αρχείων δεδομένων που έχει κάθε σύστημα. Έχοντας αυτή τη γνώση, μπορεί 

μετά από «εντολή» του χρήστη, να ανακτήσει τα επιθυμητά δεδομένα και να τα 

αποθηκεύσει σε μορφή αρχείου XML για περαιτέρω επεξεργασία. Για τον σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Iconnector™ της εταιρίας Infoteria™. Το 

πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα για σύνδεση και ανάκτηση XML δεδομένων 

από βάσεις δεδομένων σε MS Access, Oracle (εκδόσεις 7 & 8), DB2 και SQL 

Server. Μπορεί να δεχθεί command line εντολές και εντολές μέσω COM objects 

και ακολούθως να τις επεξεργαστεί και να ανακτήσει τα επιθυμητά δεδομένα. Σε 

περίπτωση που υπήρχε κάποιο πληροφοριακό σύστημα που βασιζόταν σε άλλη 

εφαρμογή, θα χρειαζόταν να κατασκευαστεί αντίστοιχο πρόγραμμα που αρχικά 

θα έκανε την διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα και ακολούθως την 

παραγωγή των XML αρχείων από τα δεδομένα του συστήματος.  
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Για την ανάκτηση των δεδομένων γίνεται κλήση στο iconnector μέσω 

command line εντολών. Οι εντολές αυτές δημιουργούνται δυναμικά μέσα από τις 

ιστοσελίδες και εκτελούνται μετά από προτροπή του χρήστη. Οι σελίδες του 

ιστοχώρου επιλέχθηκε να είναι σε μορφή Active Server Pages (ASP) ώστε να 

είναι υλοποιήσιμη η δυναμικότητα που επιθυμούμε για τις σελίδες μας και για την 

παραγωγή ερωτήσεων προς τα πληροφοριακά συστήματα. Ο web server που 

χρησιμοποιήθηκε είναι ο IIS™ της Microsoft™ που παρέχει υποστήριξη για 

σελίδες ASP.  Με την ενσωμάτωση στις δυνατότητες που μας δίνουν οι ASP 

σελίδες και τη δυνατότητα για εκτέλεση command line εντολών με χρήση της 

(δωρεάν) βιβλιοθήκης Aspexec.dll της εταιρίας ServerObjects™, γίνεται δυνατή η 

ανάκτηση δεδομένων από τα επί μέρους συστήματα σε πραγματικό χρόνο. Λόγω 

των γεγονότων ότι για XML parser χρησιμοποιήθηκε ο parser της Microsoft και ότι 

ο Netscape Communicator™ δεν υποστηρίζει ακόμη την XML, οι ιστοσελίδες 

μπορούν να προβληθούν σωστά μόνο από τον Internet Explorer™. 

 

 Ποιο συγκεκριμένα ας δούμε τον τρόπο λειτουργίας της αρχικής σελίδας 

του Νοσοκομείου (index.asp) που φαίνεται στην εικόνα 26.  

 

 
Εικόνα 26. Εισαγωγική σελίδα του Νοσοκομείου (index.asp). 
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 Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο σύνδεσμοι, ένας για κάθε πτέρυγα του 

Νοσοκομείου. Επίσης στο δεξί μέρος της σελίδας μπορεί ο χρήστης να δει 

πληροφορίες σχετικές με τους ασθενείς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο 

αν κάνει την κατάλληλη επιλογή στο μενού πολλαπλών επιλογών (εικόνα 27) και 

ακολούθως πατήσει στο πλήκτρο «Ανάκτηση». 

 

 
Εικόνα 27. Επιλογή των πληροφοριών που θέλει να δει ο χρήστης. 

 

Ακολουθεί ο κώδικας της σελίδας στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 

εντολές που θα εκτελεσθούν κατά τη φόρτωση της σελίδας μετά από τις επιλογές 

που θα κάνει ο χρήστης. 

 

INDEX.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<html> 
<head> 
<title>Μακεδονικό Νοσοκομείο</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 
<% 
dim query 
query=request.form ("tables") 
if query="employees" then 
  Set Executor = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Set Executor2 = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Executor.Application ="cmd /c iaccess -q:" &chr(34) &chr(39) & "select 
Name, Type from " &query  &chr(39) &chr(34) & " -e:iso-8859-7 
f:\mis\dbases\mv.mdb  -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\access.xml " 
 Executor2.Application ="cmd /c ioracle7 -u:demo@lagia.world -p:demo -
q:" &chr(34) &chr(39) & "select Name, Type from " &query  &chr(39) 
&chr(34) & " -e:iso-8859-7 -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\oracle.xml " 
strResult = Executor.ExecuteDosApp 
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strResult = Executor2.ExecuteDosApp 
end if 
  if query="patient" then 
  Set Executor3 = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Set Executor4 = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Executor3.Application ="cmd /c iaccess -q:" &chr(34) &chr(39) & 
"select Name, Type from " &query  &chr(39) &chr(34) & " -e:iso-8859-7 
f:\mis\dbases\mv.mdb  -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\access2.xml " 
  Executor4.Application ="cmd /c ioracle7 -u:demo@lagia.world -p:demo -
q:" &chr(34) &chr(39) & "select Name, Type from " &query  &chr(39) 
&chr(34) & " -e:iso-8859-7 -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\oracle2.xml " 
  strResult = Executor3.ExecuteDosApp 
strResult = Executor4.ExecuteDosApp 
end if 
%> 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#FFFF66" vlink="#FF9900"> 
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
  <tr bgcolor="#000000">  
    <td width="150" align="left" valign="top">  
      <div align="center"><img src="wtower.jpg" width="57" 
height="90"></div> 
    </td> 
    <td colspan="2">  
      <div align="center"><b><font size="+3" color="#FFFFFF">ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ</font></b></div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#CCCCCC">  
    <td width="150" align="left" valign="top">&nbsp;</td> 
    <td width="450">&nbsp;</td> 
    <td width="150">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#000000">  
    <td width="150" align="left" valign="top">  
      <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font 
size="+1">ΠΤΕΡΥΓΕΣ</font></b></font></div> 
    </td> 
    <td width="450" bgcolor="#008081">  
      <div align="center"></div> 
    </td> 
    <td width="150">  
      <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font 
size="+1">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</font></b></font>  
      </div> 
      <div align="center"></div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="150" align="left" valign="top" bgcolor="#000099">  
      <div align="center">  
        <p>&nbsp;</p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b><a 
href="kardio.asp">Καρδιολογική</a></b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b><a 
href="ortho.asp">Ορθοπεδική</a></b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b>Χειρουργική</b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b>Οφθαλμολογική</b></font></p> 
        <p>&nbsp;</p> 
      </div> 
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    </td> 
    <td width="450" bgcolor="#008081" align="center" valign="top">  
      <p align="center"><font color="#FFFFFF"><img src="image3.jpg" 
width="287" height="223"></font></p> 
      <p align="center"><font color="#FFFFFF"><b><i><font 
size="+1">Γυμνασιάρχου  
        Στεφάνου 40 <br> 
        TK 54250<br> 
        </font></i></b></font><font color="#FFFFFF" 
size="+1"><b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b></font></p> 
      <p align="center"><font color="#FFFFFF" size="+1">email: 
info@makedoniko-hospital.gr</font></p> 
      <p>&nbsp;</p> 
      </td> 
    <td width="150" bgcolor="#000099" align="left" valign="top">  
      <div align="center"> 
        <p align="center">&nbsp;</p> 
        <form action="index.asp" method="post"> 
          <div align="center"> 
            <select name="tables"> 
              <option value="">Επιλέξτε Κατηγορία 
              <option value="employees">Εργαζόμενοι  
              <option value="patient">Ασθενείς  
              <input type="submit" value = "Ανάκτηση"> 
<% 
dim page 
dim query2 
query2=request.form("tables") 
if query2="employees" then 
page="index-employee.asp" 
end if 
if query2="patient" then 
page="index-patient.asp" 
end if 
if len(query2) then 
response.write("<p><a href= " &chr(34) & page &chr(34) &"><font color=" 
&chr(34) &"white" &chr(34) & "><B>Παρουσίαση Δεδομένων</B></font></a>") 
end if 
%> 
            </select> 
          </div> 
        </form> 
        <p align="center"> </p> 
        <p align="center">&nbsp;</p> 
        </div> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

 Πέρα από τον HTML κώδικα, ενσωματώνεται στην σελίδα κώδικας 

γραμμένος σε Visual Basic script. Αρχικά ορίζεται μια μεταβλητή με όνομα “query” 

η οποία θα πάρει τιμή ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο χρήστης στο μενού 

πολλαπλών επιλογών. Αν επιλέξει να δει τους εργαζόμενους, τότε η μεταβλητή 

θα πάρει την τιμή “employees” και θα οριστούν δύο αντικείμενα στον server τα 

οποία θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των command line εντολών του 
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iconnector. Στη συνέχεια εκτελείται ένα command line το οποίο ανακτά τις τιμές 

των πεδίων “Name” και “Type” από τον πίνακα “employees” από τη βάση 

mv.mdb της Access και τα αποθηκεύει στο αρχείο με όνομα access.xml. Στη 

συνέχεια ανακτά με τον ίδιο τρόπο τις τιμές των πεδίων “Name” και “Type” από 

τον πίνακα “employees” της βάσης ”lagia” της Oracle (η οποία βρίσκεται σε 

διαφορετικό μηχάνημα που τρέχει διαφορετικό λειτουργικό σύστημα) και τα 

αποθηκεύει στο αρχείο oracle.xml. Αντίστοιχα καλεί τα δύο πληροφοριακά 

συστήματα και ανακτά τα πεδία “Name” και “Type” από τον πίνακα “patient” όταν 

επιλεγεί η ανάκτηση των δεδομένων για τους ασθενείς του νοσοκομείου. Τα 

αρχεία που προκύπτουν είναι τα access2.xml και oracle2.xml. Να σημειωθεί εδώ 

ότι για να γίνει δυνατή η επικοινωνία με τη βάση της Oracle που βρίσκεται σε 

κάποιον Oracle server, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος στο μηχάνημα που 

τρέχει τα command line ένας client (συνήθως ο Net8) που είναι υπεύθυνος για 

την σύνδεση με τον server της βάσης, καθώς και τα OCI (Oracle Call Interfaces). 

Τα παραπάνω εργαλεία είναι διαθέσιμα στα cd εγκατάστασης της Oracle.  

 

Αφού γίνει η ανάκτηση των δεδομένων, ενημερώνεται δύο μεταβλητές με 

όνομα “query2” και “page” οι οποίες αν δεν έχει γίνει κάποια επιλογή δεν 

εμφανίζουν σύνδεσμο, ενώ αν η “query2” πάρει μία από τις τιμές “employees” ή 

“patient” τότε εμφανίζεται ένας σύνδεσμος με τίτλο «Παρουσίαση Δεδομένων» 

προς την σελίδα index-employee.asp ή index-patient.asp αντίστοιχα (εικόνα 28).  

 

 
Εικόνα 28. Παρουσίαση του συνδέσμου για εμφάνιση των δεδομένων μετά 

από την ανάκτησή τους. 
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 Το επόμενο βήμα μετά την ανάκτηση των δεδομένων από τα 

πληροφοριακά συστήματα, είναι η παρουσίασή τους. Η XML όμως ναι μεν 

περιγράφει τα δεδομένα, δεν περιγράφει όμως τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα 

παρουσιαστούν. Για τον σκοπό αυτό έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί. Ο 

μηχανισμός παρουσίασης που επιλέχθηκε, είναι η χρήση XSL αρχείων τα οποία 

μετατρέπουν σε HTML σελίδες τα XML αρχεία.  

 

 Για την παρουσίαση των δεδομένων δημιουργήθηκαν δύο XSL αρχεία, τα 

simple.xsl και simple2.xsl τα οποία είναι υπεύθυνα για την παρουσίαση των 

δεδομένων για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς αντίστοιχα τόσο σε επίπεδο 

νοσοκομείου, όσο και σε επίπεδο πτερύγων. Τα XSL αρχεία παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

SIMPLE.XSL 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl"> 
<xsl:template match="/"> 
  
<table border="1"> 
       
      <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ονοματεπώνυμο</b></font></th> 
      <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ειδικότητα</b></font></th> 
 
   <xsl:for-each select="database/table/record">    
     <tr bgcolor="#00600"> 
        <td><b><font color="#FFFFFF"><xsl:value-of 
select="field"/></font></b></td> 
        <td><b><font color="#FFFFFF"><xsl:value-of 
select="field[1]"/></font></b></td> 
      </tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 

 

SIMPLE2.XSL 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl"> 
<xsl:template match="/"> 
  
<table border="1"> 
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      <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ονοματεπώνυμο</b></font></th> 
      <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Εσωτερικός / Επισκέπτης</b></font></th> 
 
   <xsl:for-each select="database/table/record">    
     <tr bgcolor="#00600"> 
        <td><b><font color="#FFFFFF"><xsl:value-of 
select="field"/></font></b></td> 
        <td><b><font color="#FFFFFF"><xsl:value-of 
select="field[1]"/></font></b></td> 
      </tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 

 Παρατηρεί κανείς ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα 

στα δύο αυτά αρχεία είναι ο ίδιος, με μόνη διαφορά τις ετικέτες στους πίνακες. 

Αρχικά ορίζεται ότι ένα πρότυπο (template) εφαρμόζεται στο στοιχείο ρίζα του xml 

αρχείου. Ακολούθως από το στοιχείο record και μετά γίνεται μια ανακύκλωση σε 

όλα τα στοιχεία record και επιλέγονται για κάθε στοιχείο οι τιμές που αντιστοιχούν 

στο στοιχείο field και field[1]. Βλέποντας το XML αρχείο που ακολουθεί γίνεται 

προφανές ότι τα field και field[1] αντιστοιχούν στις ιδιότητες Name και Type. 

 

ACCESS.XML 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?> 
<database> 
 <table name="EMPLOYEES"> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΧΑΡΑΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΣΚΑΛΙΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
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  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΣΙΩΜΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">¶λλο</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Νοσοκόμος</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">¶λλο</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Γιατρός</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Γιατρός</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Γιατρός</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Γιατρός</field> 
  </record> 
  <record op="append" timestamp="2001-02-19T14:23:41"> 
   <field name="Name" type="string">ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ</field> 
   <field name="Type" type="string">Γιατρός</field> 
  </record> 
 </table> 
</database> 
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 Αυτό που προκύπτει από το XSL αρχείο, είναι ένας πίνακας με δύο 

στήλες, σε κάθε μία από τις οποίες υπάρχουν τα ονόματα (Name) και η ειδικότητα 

(Type) του εργαζόμενου. Έτσι, προκύπτει ένας πίνακας από κάθε πληροφοριακό 

σύστημα (ή αντίστοιχα xml αρχείο).  Το επόμενο βήμα είναι να εμφανίσουμε τους 

δύο αυτούς πίνακες στην ίδια ASP σελίδα. Αυτό γίνεται μέσω του parser που έχει 

ο Internet explorer και φαίνεται στον κώδικα της σελίδας  index-employee.asp 

παρακάτω (εικόνα 29). 

 

 
Εικόνα 29. Παρουσίαση Εργαζόμενων Νοσοκομείου. 

 

INDEX-EMPLOYEE.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name=VI60_defaultClientScript content=VBScript> 
<% 
sub test 
strxml="/xml/access.xml" 
strxsl="/xml/simple.xsl" 
strxmlpath=SERVER.MapPath(strxml) 
strxslpath=Server.MapPath(strxsl) 
Set objXML=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
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Set objXSL=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML.Load strxmlpath 
if objXML.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML"  
   Response.End 
end if 
objXSL.Load strxslpath 
if objXSL.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL"  
   Response.End 
end if    
strResult=objXML.transformNode (objXSL) 
Response.Write strResult 
End sub 
%> 
<% 
sub test2 
strxml2="/xml/oracle.xml" 
strxsl2="/xml/simple.xsl" 
strxmlpath2=SERVER.MapPath(strxml2) 
strxslpath2=Server.MapPath(strxsl2) 
Set objXML2=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL2=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML2.Load strxmlpath2 
if objXML2.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML 2"  
   Response.End 
end if 
objXSL2.Load strxslpath2 
if objXSL2.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL 2"  
   Response.End 
end if    
strResult2=objXML2.transformNode (objXSL2) 
Response.Write strResult2 
End sub 
%> 
</HEAD> 
<TITLE>Εργαζόμενοι</TITLE> 
 
<BODY bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#FF0000"> 
<center> 
<b> 
<table valign="top"> 
          <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ορθοπεδική</b></font></th> 
          <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Καρδιολογική</b></font></th> 
 <tr> 
           <td valign="top"><%test%></td> 
           <td valign="top"><%test2%></td> 
      </tr> 
</table> 
</b> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p><b><B><a href="index.asp"><font size="+1">Αρχική 
Σελίδα</font></a></B></b>  
  </p> 
</center> 
</BODY> 
</HTML> 
 



Διασύνδεση και δημοσίευση  δεδομένων Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων με χρήση της XML. 

 

 113

Αρχικά στην σελίδα ορίζονται δύο υπορουτίνες με τίτλους “test” και “test2”. 

Κάθε μία από αυτές λειτουργεί ως εξής: 

 

• Ορίζεται η διαδρομή στον web server ως προς τα αρχεία xml και xsl και 

ανατίθενται στις διαδρομές αυτές ονόματα strxml και strxsl αντίστοιχα. 

 

• Φορτώνονται δύο στιγμιότυπα (instances) του parser, ένα για το αρχείο 

xml και ένα για το αρχείο xsl. Ορίζονται τα αντίστοιχα αντικείμενα στον 

server μέσω του DOM parser με ονόματα objXML και objXSL. Αυτά 

φορτώνονται στον browser και αν αποτύχει να φορτωθεί κάποιο από τα 

δύο, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους.  

 

• Τέλος, αφού φορτωθούν τα αρχεία xml και xsl στον browser γίνεται η 

μορφοποίηση του XML αρχείου σύμφωνα με τους ορισμούς του XSL 

(strResult=objXML.transformNode (objXSL).  

 

Το τελικό αποτέλεσμα των δύο μετατροπών (μια για κάθε πληροφοριακό 

σύστημα) εισάγεται σε δύο κελιά ενός πίνακα (Ορθοπεδική, Καρδιολογική) και 

εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη (εικόνα 29). 

 

Ίδιος είναι και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα δεδομένα των 

ασθενών του νοσοκομείου (index-patient.asp). Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ 

ορίζεται η διαδρομή προς τα αρχεία access2.xml και oracle2.xml που 

αντιστοιχούν στους ασθενείς της ορθοπεδικής πτέρυγας και τους ασθενείς της 

καρδιολογικής πτέρυγας. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα δεδομένα αφού 

μετατραπούν με το simple2.xsl αρχείο στην οθόνη του τελικού χρήστη (εικόνα 

30). 
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Εικόνα 30. Εμφάνιση Ασθενών Νοσοκομείου. 

 

INDEX-PATIENT.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name=VI60_defaultClientScript content=VBScript> 
 
<% 
sub test 
strxml="/xml/access2.xml" 
strxsl="/xml/simple2.xsl" 
strxmlpath=SERVER.MapPath(strxml) 
strxslpath=Server.MapPath(strxsl) 
Set objXML=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML.Load strxmlpath 
if objXML.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML"  
   Response.End 
end if 
objXSL.Load strxslpath 
if objXSL.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL"  
   Response.End 
end if    
strResult=objXML.transformNode (objXSL) 
Response.Write strResult 
End sub 
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%> 
 
<% 
sub test2 
strxml2="/xml/oracle2.xml" 
strxsl2="/xml/simple2.xsl" 
strxmlpath2=SERVER.MapPath(strxml2) 
strxslpath2=Server.MapPath(strxsl2) 
Set objXML2=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL2=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML2.Load strxmlpath2 
if objXML2.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML 2"  
   Response.End 
end if 
objXSL2.Load strxslpath2 
if objXSL2.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL 2"  
   Response.End 
end if    
strResult2=objXML2.transformNode (objXSL2) 
Response.Write strResult2 
End sub 
%> 
 
</HEAD> 
<TITLE>Ασθενείς</TITLE> 
 
<BODY bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#FF0000"> 
<center> 
<b> 
<table valign="top"> 
   
    <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ορθοπεδική</b></font></th> 
              <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Καρδιολογική</b></font></th> 
 <tr> 
 
           <td valign="top"><%test%></td> 
           <td valign="top"><%test2%></td> 
      </tr> 
</table> 
</b> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p><b><B><a href="index.asp"><font size="+1">Αρχική 
Σελίδα</font></a></B>  
    </b> </p> 
</center> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 

 Έως τώρα είδαμε τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι κλήσεις και η ανάκτηση 

των δεδομένων από τα δύο ετερογενή πληροφοριακά συστήματα, καθώς και ο 

τρόπος παρουσίασής τους στον τελικό χρήστη μέσω μετασχηματισμών xsl. Στη 

συνέχεια θα δούμε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στην 

περίπτωση που έχουμε ένα μοναδικό πληροφοριακό σύστημα από το οποίο 
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θέλουμε να ανακτήσουμε δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να 

γενικεύσουμε τη μέθόδο πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα, ανεξάρτητα 

από τα χαρακτηριστικά του καθενός. Γίνεται εύκολο λοιπόν να προστεθούν και να 

διασυνδεθούν νέα πληροφοριακά συστήματα μαζί με τα υπάρχοντα, δίχως 

πρόσθετα έξοδα και νέους σχεδιασμούς υλοποίησης. 

 

 Στη συνέχεια θα δούμε την ανάκτηση, παρουσίαση και αποστολή των 

δεδομένων της καρδιολογικής πτέρυγας (εικόνα 31), ενώ με τον ίδιο τρόπο γίνεται 

και η ανάκτηση των δεδομένων από την ορθοπεδική πτέρυγα.  

 

 
Εικόνα 31. Καρδιολογική Πτέρυγα. 

 

KARDIO.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<html> 
<head> 
<title>Καρδιολογική Πτέρυγα</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 
<% 
dim query 
query=request.form ("tables") 
if query="employees" then 
  Set Executor = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Executor.Application ="cmd /c ioracle7 -u:demo@lagia.world -p:demo -
q:" &chr(34) &chr(39) & "select Name, Type from " &query  &chr(39) 
&chr(34) & " -e:iso-8859-7 -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\oracle.xml  " 
strResult = Executor.ExecuteDosApp 
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end if 
  if query="patient" then 
  Set Executor2 = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Executor2.Application ="cmd /c ioracle7 -u:demo@lagia.world -p:demo -
q:" &chr(34) &chr(39) & "select Name, Type from " &query  &chr(39) 
&chr(34) & " -e:iso-8859-7 -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\oracle2.xml  " 
  strResult = Executor2.ExecuteDosApp 
end if 
%> 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#FFFF66" vlink="#FF9900"> 
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
  <tr bgcolor="#000000">  
    <td width="200" align="left" valign="top">  
      <div align="center"><img src="wtower.jpg" width="57" 
height="90"></div> 
    </td> 
    <td colspan="2">  
      <div align="center"><b><font size="+3" color="#FFFFFF">ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ</font></b></div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="200" align="left" valign="top" 
bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
    <td width="402" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
    <td width="148" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#000000">  
    <td width="200" align="left" valign="top">  
      <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font 
size="+1">Πληροφορίες</font></b></font></div> 
    </td> 
    <td width="402" bgcolor="#008081">  
      <div align="center"><b><font size="+2" 
color="#FFFFFF">Καρδιολογική Πτέρυγα</font></b></div> 
    </td> 
    <td width="148" bgcolor="#000000">  
      <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font 
size="+1">Πτέρυγες</font></b></font></div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="200" align="left" valign="top" bgcolor="#000099">  
      <div align="center">  
        <p>&nbsp;</p> 
     
    <form action="kardio.asp" method="post"> 
                      <select name="tables"> 
              <option value="">Επιλέξτε Κατηγορία 
              <option value="employees">Εργαζόμενοι  
              <option value="patient">Ασθενείς  
              <input type="submit" value = "Ανάκτηση"> 
              <% 
dim page 
dim query2 
query2=request.form("tables") 
if query2="employees" then 
page="kardio-employee.asp" 
end if 
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if query2="patient" then 
page="kardio-patient.asp" 
end if 
if len(query2) then 
response.write("<p><a href= " &chr(34) & page &chr(34) &"><font color=" 
&chr(34) &"white" &chr(34) & "><B>Παρουσίαση Δεδομένων</B></font></a>") 
end if 
%> 
            </select> 
   </form> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p><font color="#FFFFFF">Τηλέφωνα Επικοινωνίας:<br> 
          888 888, 888 889</font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF" size="2">kardio@makedoniko-
hospital.gr</font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b><a href="index.asp">Αρχική 
Σελίδα</a><br> 
          <br> 
          </b></font></p> 
      </div> 
    </td> 
    <td width="402" bgcolor="#008081" align="center" valign="top"> 
      <p><font color="#FFFFFF"><img src="image1.jpg" width="350" 
height="202"></font>  
      </p> 
      <p><br> 
        <font color="#FFFFFF"><b><font size="+1">Κτίριο Η <br> 
        Όροφοι 2ος - 4ος<br> 
        </font></b></font><font size="+1"><b><font 
color="#FFFFFF">Δωμάτια 200  
        - 435</font></b></font></p> 
      </td> 
    <td width="148" bgcolor="#000099" align="center" valign="top">  
      <div align="center">  
        <p>&nbsp;</p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b><a 
href="ortho.asp">Ορθοπεδική</a></b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b>Χειρουργική</b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b>Οφθαλμολογική</b></font></p> 
      </div> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

 Βασικός στόχος στον σχεδιασμό του όλου ιστοχώρου, ήταν η 

προτυποποίηση και η κοινή αντιμετώπιση της ανάκτησης των δεδομένων 

ανεξάρτητα από την πηγή (ή τις πηγές) από την οποία αυτά προέρχονται. Έτσι 

λοιπόν, ο τρόπος ανάκτησης των δεδομένων σε επίπεδο πτέρυγας, δεν διαφέρει 

από αυτόν που υπάρχει σε επίπεδο νοσοκομείου, για την ακρίβεια πρόκειται για 

μια «ελαφριά» (light) εκδοχή του. Πιο συγκεκριμένα, στον κώδικα της σελίδας 

ορίζεται η μεταβλητή “query” η οποία παίρνει τιμές από ένα μενού πολλαπλών 

επιλογών. Οι δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει είναι employees και patient. 
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Ανάλογα με τις επιλογή που θα γίνει, αποστέλλεται ένα ερώτημα στον connector, 

ο οποίος με τη σειρά του το προωθεί στο πληροφοριακό σύστημα που επιλέξαμε. 

Συγκεκριμένα, αν η επιλεγμένη τιμή είναι employee τότε το ερώτημα που 

δημιουργείται ζητά από το πληροφοριακό σύστημα (Oracle στην καρδιολογική) να 

του δώσει τα δεδομένα των πεδίων Name, Type από τον πίνακα Employees. 

Αντίστοιχα ζητά τα ίδια πεδία από τον πίνακα Patient αν γίνει η κατάλληλη 

επιλογή στο μενού πολλαπλών επιλογών. Μετά από την αποστολή του 

ερωτήματος στο πληροφοριακό σύστημα, τα αποτελέσματα επιστρέφουν και 

αποθηκεύονται στο xml αρχείο που ορίσαμε (oracle.xml ή oracle2.xml). 

Ταυτόχρονα μια δεύτερη μεταβλητή με όνομα “query2” ενημερώνεται και 

εμφανίζει ένα σύνδεσμο προς την κατάλληλη σελίδα (kardio-employee.asp ή 

kardio-patient.asp) (εικόνα 28). Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα τις 

επιλογής μας ακολουθώντας τον σύνδεσμο. 

 

 Στην εικόνα 32 βλέπουμε τους εργαζόμενους της καρδιολογικής πτέρυγας, 

και τον κώδικα της kardio-employee,asp σελίδας. Η κατασκευή της είναι όμοια με 

αυτή της παρουσίασης των εργαζομένων σε επίπεδο νοσοκομείου και γίνεται με 

τη φόρτωση ενός xml και ενός xsl αρχείου και με χρήση του parser γίνεται η 

μορφοποίηση της σελίδας. 

 

 
Εικόνα 32. Εργαζόμενοι Καρδιολογικής πτέρυγας. 
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 Σε αντίθεση με τη προβολή των εργαζομένων σε επίπεδο νοσοκομείου, 

εδώ μας δίνεται η δυνατότητα και της εισαγωγής των δεδομένων που ανακτήσαμε 

από το πληροφοριακό σύστημα της καρδιολογικής (Oracle) σε αυτό το 

πληροφοριακό σύστημα της ορθοπεδικής (Access). Έχουμε λοιπόν πέρα από τη 

διασύνδεση των δεδομένων και διασύνδεση και επικοινωνία εφαρμογών με 

ενδιάμεσο σταθμό την XML.  

 

KARDIO-EMPLOYEE.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name=VI60_defaultClientScript content=VBScript> 
 
<% 
sub test 
strxml="/xml/oracle.xml" 
strxsl="/xml/simple.xsl" 
strxmlpath=SERVER.MapPath(strxml) 
strxslpath=Server.MapPath(strxsl) 
Set objXML=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML.Load strxmlpath 
if objXML.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML"  
   Response.End 
end if 
objXSL.Load strxslpath 
if objXSL.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL"  
   Response.End 
end if    
strResult=objXML.transformNode (objXSL) 
Response.Write strResult 
End sub 
%> 
 
 
</HEAD> 
<TITLE>Εργαζόμενοι</TITLE> 
 
<BODY bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#FF0000"> 
<center> 
<b> 
<table valign="top"> 
          <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Καρδιολογική</b></font></th> 
 <tr> 
          <%test%> 
      </tr> 
</table> 
  </b>  
  <p>&nbsp; </p> 
 
        <form action="kardio-employee.asp" method="post"> 
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          <div align="center"> 
            <select name="tables"> 
              <option value="empty">Να προστεθούν τα παραπάνω δεδομένα 
στην Ορθοπεδική πτέρυγα; 
              <option value="yes">ΝΑΙ  
              <input type="submit" value = "Προσθήκη"> 
<% 
dim add 
add=request.form("tables") 
if add="yes" then 
 Set Executor = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
 Executor.Application ="cmd /c iaccess -
write:e:\inetpub\wwwroot\xml\oracle.xml f:\mis\dbases\mv.mdb" 
strResult = Executor.ExecuteDosApp 
response.write("<p><a href= " &chr(34) & page &chr(34) &"><font color=" 
&chr(34) &"red" &chr(34) & "><B>Τα Δεδομένα 
Καταχωρήθηκαν</B></font></a>") 
end if 
if add="empty" then 
response.write("<p>Επιλέξτε ΝΑΙ πρώτα") 
end if 
%> 
            </select> 
          </div> 
        </form> 
 
 
  <p<B><a href="kardio.asp"><font size="+1">Επιστροφή στην Καρδιολογική 
Πτέρυγα</font></a></B> 
  </p> 
</center> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 

 Για να το πετύχουμε αυτό, ορίζεται μια μεταβλητή με όνομα “add” και η 

οποία μπορεί να πάρει τιμές “yes” και “empty” από ένα μενού πολλαπλών 

επιλογών. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί το «ΝΑΙ» στο μενού και πατήσει 

κάποιος το πλήκτρο «Προσθήκη», τότε του εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο τον 

ενημερώνει ότι πρέπει πρώτα να επιλέξει το «ΝΑΙ» (εικόνα 33).  

 

 
Εικόνα 33. Προτροπή επιλογής του “ΝΑΙ” για προσθήκη των δεδομένων. 
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 Αντίθετα, αν έχει επιλέξει «ΝΑΙ» στο μενού πολλαπλών επιλογών και 

ακολούθως πατήσει το πλήκτρο «Προσθήκη», τότε εκτελείται μια εντολή η οποία 

προσθέτει το αρχείο oracle.xml στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος 

της ορθοπεδικής πτέρυγας (βάση mv.mdb της Access). Γίνεται δηλαδή η 

αντίστροφη ενέργεια σε σχέση με την ανάκτηση δεδομένων. Τώρα, από ένα 

αρχείο xml προσθέτουμε δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα. Ταυτόχρονα, 

εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας ενημερώνει ότι τα δεδομένα προστέθηκαν 

επιτυχώς και μας οδηγεί στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου (εικόνα 34).  

 

 
Εικόνα 34. Επιτυχής προσθήκη των δεδομένων. 

 

 Αν επισκεφθούμε τώρα την ορθοπεδική πτέρυγα, θα δούμε ότι στα 

δεδομένα των εργαζομένων της έχουν καταχωρηθεί και αυτά της καρδιολογικής 

πτέρυγας. 

 

 Οι υπόλοιπες σελίδες του ιστοχώρου υλοποιήθηκαν ακριβώς με τον ίδιο 

τρόπο. Αν θέλαμε να κάνουμε ανάκτηση των δεδομένων, ακολουθήθηκε το 

μοντέλο των σελίδων index.asp και kardio.asp, ενώ για την παρουσίαση 

ακολουθήθηκε η μέθοδος που παρουσιάστηκε στις σελίδες index-employee.asp, 

index-patient.asp, και kardio-employee.asp. Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας 

και η εμφάνιση κάθε μιας από τις υπόλοιπες σελίδες. 
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Εικόνα 35. Ασθενείς καρδιολογικής πτέρυγας. 

 

KARDIO-PATIENT.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name=VI60_defaultClientScript content=VBScript> 
 
<% 
sub test 
strxml="/xml/oracle2.xml" 
strxsl="/xml/simple2.xsl" 
strxmlpath=SERVER.MapPath(strxml) 
strxslpath=Server.MapPath(strxsl) 
Set objXML=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML.Load strxmlpath 
if objXML.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML"  
   Response.End 
end if 
objXSL.Load strxslpath 
if objXSL.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL"  
   Response.End 
end if    
strResult=objXML.transformNode (objXSL) 
Response.Write strResult 
End sub 
%> 
 
</HEAD> 
<TITLE>Ασθενείς</TITLE> 
 
<BODY bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#FF0000"> 
<center> 
<b> 
<table valign="top"> 
          <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Καρδιολογική</b></font></th> 
 <tr> 
          <%test%> 
      </tr> 
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</table> 
</b> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p><b><B><a href="kardio.asp"><font size="+1">Επιστροφή στην 
Καρδιολογική Πτέρυγα</font></a></B> </b>  
  </p> 
</center> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 

 

 
Εικόνα 36. Ορθοπεδική πτέρυγα. 

 

ORTHO.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<html> 
<head> 
<title>Ορθοπεδική Πτέρυγα</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 
<% 
dim query 
query=request.form ("tables") 
if query="employees" then 
  Set Executor = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
  Executor.Application ="cmd /c iaccess -q:" &chr(34) &chr(39) & "select 
Name, Type from " &query  &chr(39) &chr(34) & " -e:iso-8859-7 
f:\mis\dbases\mv.mdb  -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\access.xml " 
strResult = Executor.ExecuteDosApp 
end if 
  if query="patient" then 
  Set Executor2 = Server.CreateObject("ASPExec.Execute") 
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  Executor2.Application ="cmd /c iaccess -q:" &chr(34) &chr(39) & 
"select Name, Type from " &query  &chr(39) &chr(34) & " -e:iso-8859-7 
f:\mis\dbases\mv.mdb  -o:e:\inetpub\wwwroot\xml\access2.xml " 
  strResult = Executor2.ExecuteDosApp 
end if 
%> 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#FFFF66" vlink="#FF9900"> 
<table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
  <tr bgcolor="#000000">  
    <td width="200" align="left" valign="top">  
      <div align="center"><img src="wtower.jpg" width="57" 
height="90"></div> 
    </td> 
    <td colspan="2">  
      <div align="center"><b><font size="+3" color="#FFFFFF">ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ</font></b></div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="200" align="left" valign="top" 
bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
    <td width="402" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
    <td width="148" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#000000">  
    <td width="200" align="left" valign="top">  
      <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font 
size="+1">Πληροφορίες</font></b></font></div> 
    </td> 
    <td width="402" bgcolor="#008081">  
      <div align="center"><b><font size="+2" color="#FFFFFF">Ορθοπεδική 
Πτέρυγα</font></b></div> 
    </td> 
    <td width="148" bgcolor="#000000">  
      <div align="center"><b><font color="#FFFFFF" 
size="+1">Πτέρυγες</font></b></div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td width="200" align="left" valign="top" bgcolor="#000099">  
      <div align="center">  
        <p>&nbsp;</p> 
        <form action="ortho.asp" method="post"> 
            <select name="tables"> 
              <option value="">Επιλέξτε Κατηγορία 
              <option value="employees">Εργαζόμενοι  
              <option value="patient">Ασθενείς  
              <input type="submit" value = "Ανάκτηση"> 
              <% 
dim page 
dim query2 
query2=request.form("tables") 
if query2="employees" then 
page="ortho-employee.asp" 
end if 
if query2="patient" then 
page="ortho-patient.asp" 
end if 
if len(query2) then 
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response.write("<p><a href= " &chr(34) & page &chr(34) &"><font color=" 
&chr(34) &"white" &chr(34) & "><B>Παρουσίαση Δεδομένων</B></font></a>") 
end if 
%> 
            </select> 
   </form> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p>&nbsp;</p> 
        <p><font color="#FFFFFF">Τηλέφωνα Επικοινωνίας:<br> 
          888 890, 888 891</font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF" size="2">ortho@makedoniko-
hospital.gr</font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b><a href="index.asp">Αρχική 
Σελίδα</a><br> 
          <br> 
          </b></font></p> 
      </div> 
    </td> 
    <td width="402" bgcolor="#008081" align="center" valign="top"> 
      <p><font color="#FFFFFF"><img src="image4.jpg" width="333" 
height="213"></font>  
      </p> 
      <p><font color="#FFFFFF"><b><font size="+1">Κτίριο Δ<br> 
        Όροφος 3ος<br> 
        </font></b></font><font size="+1"><b><font 
color="#FFFFFF">Δωμάτια 300  
        - 350</font></b></font> </p> 
    </td> 
    <td width="148" bgcolor="#000099" align="center" valign="top">  
      <div align="center">  
        <p>&nbsp;</p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b><a 
href="kardio.asp">Καρδιολογική</a></b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b>Χειρουργική</b></font></p> 
        <p><font color="#FFFFFF"><b>Οφθαλμολογική</b></font></p> 
      </div> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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Εικόνα 37. Εργαζόμενοι ορθοπεδικής πτέρυγας. 

 

ORTHO-EMPLOYEE.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name=VI60_defaultClientScript content=VBScript> 
 
<% 
sub test 
strxml="/xml/access.xml" 
strxsl="/xml/simple.xsl" 
strxmlpath=SERVER.MapPath(strxml) 
strxslpath=Server.MapPath(strxsl) 
Set objXML=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML.Load strxmlpath 
if objXML.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML"  
   Response.End 
end if 
objXSL.Load strxslpath 
if objXSL.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL"  
   Response.End 
end if    
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strResult=objXML.transformNode (objXSL) 
Response.Write strResult 
End sub 
%> 
 
</HEAD> 
<TITLE>Εργαζόμενοι</TITLE> 
 
<BODY bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#FF0000"> 
<center> 
<b> 
<table valign="top"> 
          <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ορθοπεδική</b></font></th> 
 <tr> 
          <%test%> 
      </tr> 
</table> 
</b> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p><b><B><a href="ortho.asp"><font size="+1">Επιστροφή στην Ορθοπεδική 
Πτέρυγα</font></a></B> </b>  
  </p> 
</center> 
 
</BODY> 
</HTML> 
 

 

 
Εικόνα 38. Ασθενείς ορθοπεδικής πτέρυγας. 
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ORTHO-PATIENT.ASP 

 
<%@ Language=VBScript %> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name=VI60_defaultClientScript content=VBScript> 
 
<% 
sub test 
strxml="/xml/access2.xml" 
strxsl="/xml/simple2.xsl" 
strxmlpath=SERVER.MapPath(strxml) 
strxslpath=Server.MapPath(strxsl) 
Set objXML=server.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
Set objXSL=SERVER.CreateObject ("microsoft.xmldom") 
objXML.Load strxmlpath 
if objXML.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XML"  
   Response.End 
end if 
objXSL.Load strxslpath 
if objXSL.parseError.errorCode <> 0 then 
   Response.Write "cannot load XSL"  
   Response.End 
end if    
strResult=objXML.transformNode (objXSL) 
Response.Write strResult 
End sub 
%> 
 
</HEAD> 
<TITLE>Ασθενείς</TITLE> 
 
<BODY bgcolor="#CCCCCC" text="#000000" link="#0000FF" vlink="#FF0000"> 
<center> 
<b> 
<table valign="top"> 
          <th  bgcolor="#000066"><font color="#FFFFFF" 
size="3"><b>Ορθοπεδική</b></font></th> 
 <tr> 
          <%test%> 
      </tr> 
</table> 
</b> 
  <p>&nbsp;</p> 
  <p><b><B><a href="ortho.asp"><font size="+1">Επιστροφή στην Ορθοπεδική 
Πτέρυγα</font></a></B> </b>  
  </p> 
</center> 
 
</BODY> 
</HTML> 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι νέες 

δυνατότητες και ευκαιρίες που δημιουργούνται με την εισαγωγή των σχετικών με 

την XML τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και στο Δημόσιο τομέα. Παρουσιάσθηκαν 

εν συντομία τα βασικά στοιχεία αυτών των τεχνολογιών, καθώς και διάφορες 

προσπάθειες διασύνδεσης που έγιναν από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 

 

 Η ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζουν αυτές οι τεχνολογίες στις μέρες μας, 

οφείλεται στο γεγονός ότι με τη χρήση τους ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη 

διασύνδεση δεδομένων και εφαρμογών των οργανισμών. Με απλά λόγια αυτό 

σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος οργανισμός να αντικαταστήσει το υπάρχον 

πληροφοριακό του σύστημα με κάποιο άλλο, με σκοπό της ομοιόμορφης και 

ενιαίας διαχείρισης των δεδομένων του. Ένα τέτοιο γεγονός είναι ιδιαίτερα 

δαπανηρό και επιπλέον δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Αντίθετα, η διασύνδεση των διαθέσιμων πληροφοριακών 

συστημάτων, αφενός είναι μια φθηνή λύση, αφετέρου δεν επηρεάζει τη λειτουργία 

του οργανισμού, μιας και τα στελέχη του είναι εξοικειωμένα με την υπάρχουσα 

κατάσταση.  

 

 Η διασύνδεση των δεδομένων και των εφαρμογών με αυτοματικοποιημένο 

τρόπο είναι δυνατή, μόνο αν με κάποιο τρόπο τα υπολογιστικά συστήματα 

γνωρίζουν τι είναι τα δεδομένα που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται. Εδώ 

παρεμβαίνει η XML με το χαρακτηριστικό της να περιγράφει τα δεδομένα. Με τη 

χρήση της, μεταβαίνουμε από δεδομένα αναγνώσιμα από τα υπολογιστικά 

συστήματα, σε δεδομένα κατανοητά από αυτά με όλα τα πλεονεκτήματα που 

προκύπτουν από ένα τέτοιο γεγονός. Είναι πλέον δυνατή η διασύνδεση 

ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων, είτε αυτά είναι ενδοεπιχειρησιακά, είτε 

μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι εμπορικές και άλλου τύπου 

συναλλαγές λοιπόν μπορούν με απλό και τυποποιημένο τρόπο να επεκταθούν 

στο διαδίκτυο, δίχως την ανάγκη για αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος που 

υπάρχει σε κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στη διασύνδεση οργανισμούς. Η 

ευελιξία που μας δίνει η χρήση της XML είναι η κύρια υπεύθυνη για αυτή τη 

σημαντική προσαρμοστικότητα. 
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 Ταυτόχρονα όμως με τη προσαρμοστικότητα που μας δίνει η ευελιξία της 

XML, δημιουργούνται και δυσκολίες, κυρίως λόγω έλλειψης προτυποποίησης 

στον τρόπο αντιμετώπισης των διάφορων μορφών διασύνδεσης. Οι τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται είναι σχετικά νέες και πολλές (αν όχι η συντριπτική τους 

πλειοψηφία) από αυτές βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την έλλειψη των κατάλληλων επιστημόνων, οι οποίοι θα 

μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη διασύνδεση συστημάτων και 

επιπλέον οι οργανισμοί επιφυλάσσονται να επενδύσουν σε τεχνολογίες οι οποίες 

ακόμη αναπτύσσονται και ενδεχομένως να αλλάξουν μελλοντικά.  

 

 Πέρα από τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς που προκύπτουν 

από τις νέες αυτές μεθόδους και τεχνολογίες, γεγονός είναι η όλο και μεγαλύτερη 

υποστήριξη από εταιρίες παρασκευής λογισμικού εργαλείων και εφαρμογών που 

υποστηρίζουν την XML. Η ανάγκη για δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας 

όλων των πληροφοριακών συστημάτων, ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστημα 

και υπολογιστική πλατφόρμα, είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τους όποιους 

προβληματισμούς και ανησυχίες δημιουργούνται. Έτσι είναι βέβαιο ότι στο εγγύς 

μέλλον, όλες οι σύγχρονες εφαρμογές θα έχουν τη δυνατότητα για διασύνδεση 

μέσω XML και για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και δεδομένων σε τέτοια 

μορφή (ή στη μορφή που μελλοντικά θα επεκτείνει τις δυνατότητες της XML). 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

1. Software that speaks the language of Government: 

http://www.microsoft.com/uk/business_technology/gov/799.htm 

2. Steps to electronic government - 1: Electronic Government Framework: 

http://www.microsoft.com/uk/business_technology/gov/924.htm 

3. Building Corporate Portals with XML, Clive Finkelstein, Peter Aiken. 

McGraw-Hill 2000. 

4. XML by Example, Benoit Marchal, Que 2000 

5. Java and XML, Brett McLaughlin, O’ Reilly 2000 

6. Open Buying on the Internet and Extensible Markup Language. 

Recommendations on Adoption by the Federal Government – Stephen 

Luster, Theresa Yee, Mark Crawford, Robert Parker, Christo 

Andonyadis, Daniel J. Drake, January 2000. 

7. Managing names and Ontologies: An XML Registry and Repository, 

Robin Cover http://www.sun.com/981201/xml 

8. Recommended Guidelines for Public Sector Organisations, 

http://www.irlgov.ie/taoiseach/publication/webpg/guidelines.htm 

9. Joining up e-government, 

http://www.microsoft.com/uk/business_technology/gov/960.htm 

10. Online Access for everyone, 

http://www.microsoft.com/uk/business_technology/gov/922.htm 

11. Economist Survey on E-Government (June 24 2000), 
http://www.instruct1.cit.cornell.edu/courses/govt312/Egovernment2.htm 

12. XML – Related intellectual assets, 

http://www.infoloom.com/gcaconfs/web/paris2000/s16a-01.htm 

13. Understanding the DOM, 

http://www.webdeveloper.com/xml/xml_082198.html 

14. XML Integration Platforms – Anatomy of an XML server, 

http://www.webtechniques.com/archives/1999/06/bickel/ 

15. The Dublin Core Metadata Element set, 

http://www.purl.org/metadata/dublin_core 

16. OASIS, http://www.oasis-open.org 

17. XML ORG, http://www.xml.org 
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18. Environmental information on the basis of XML, 

http://www.softwareag.com/xml/applications/e_sema.htm 

19. A Case Study in application integration, Stijn Van den  Enden Business 

Integration Company, Erik Van Hoeymissen, Gregory Neven, Pierre 

Verbaeten  

http://www.jeffsutherland.org/oopsla2000/hoeymissen/hoeymissen.htm 

20. XML Use by US Intelligence: A Case Study, 

http://www.infoloom.com/gcaconfs/web/chicago98/martin.htm 

21. UK Government Interoperability Framework (E-GIF), 

http://www.citu.gov.uk/egif.htm 

22. Applied XML Solutions, Benoit Marchal, Que 2000 

23. IBM alphaWorks, http://www.alphaworks.ibm.com 

24. Mort Bay Consulting, http://www.mortbay.com 

25. Que | By Example, http://www.quecorp.com/series/by_example/ 

26. ZDNet: eWeek: XML Homepage,  

http://www.zdnet.com/eweek/filters/resources/0,10227,6016453,00.html 

27. ZDNet’s Research Center: XML,  

http://researchcenter.zdnet.com/data/rlist?t=soft_10_102_6 

28. The World Wide Web Consortium, http://www.w3c.org 

29. The Unicode Consortium, http://www.unicode.org 

30. The MetaData Coalition, http://www.mdcinfo.com  

31. Object Management Group (OMG), http://www.omg.org 

32. Total Domination, 

http://www.webtechniques.com/archives/2000/10/xml/ 

33. W3Schools Online Web Tutorials, http://www.w3schools.com/  

34. SAX: The Simple API for XML, version 2, 

http://www.megginson.com/SAX/ 

35. Tamino, Architecture, 

http://www.softwareag.com/Tamino/product/architecture.htm#top 

36. XML For Web-Based Collaborative Management,  

http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/chicago98/singletary.HTM 

37. Using XML effectively in eBusiness architectures, 

http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/paris2000/S21-02.HTM#N1 

38. Oracle, http://www.oracle.com 

39. Infoteria, http://www.infoteria.com 
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40. GEIN home page, http://www.gein2000.de/index.html 

41. ServerObjects, http://www.serverobjects.com 

42. Netscape, http://www.netscape.com 

 


