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ΠρότυπαΠρότυπα καικαι XMLXML

Πρότυπα ενιαίο λεξιλόγιο και συντακτικό
Σημείο αναφοράς για λειτουργίες μεταξύ ομάδων
χρηστών ή φορέων
XML: World Wide Web Consortium, 1998

Νέα βάση για έκφραση, δόμηση και ανταλλαγή της
πληροφορίας
Περιγραφή προτύπων
Λειτουργική δομή εργαλείων



eXaMpLeeXaMpLe

eXaMpLe: XML Editor
Αξιοποιεί το XML Schema (W3C)
Επεξεργασία

Δένδρου
Φόρμας

Προβολή
Μορφοποίησης
Κειμένου



ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία δένδρουδένδρου

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων (κόμβων)
Δενδροειδής και πολύ – επίπεδη δομή XML 
εγγράφου
Καθοδήγηση από το ορισμένο XML Σχήμα

Π.χ. Τιμές για τα γνωρίσματα και για το κείμενο των
στοιχείων



ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία δένδρουδένδρου



ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία φόρμαςφόρμας

Πλαίσια κειμένου: κείμενο των στοιχείων
Έγγραφο – οδηγός (Template)

XML έγγραφο
Ορισμός στοιχείων που εμφανίζονται στη φόρμα
Ορισμός κόμβων που καταχωρούνται αυτόματα στο
δένδρο



ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία φόρμαςφόρμας



ΠροβολήΠροβολή μορφοποίησηςμορφοποίησης ––
ΠροβολήΠροβολή κειμένουκειμένου

Προβολή
μορφοποίησης

Μορφή HTML
Χρήση XSLT εγγράφου
Ορισμός από το χρήστη

Προβολή κειμένου
Internet Explorer 5+



ΠροβολήΠροβολή μορφοποίησηςμορφοποίησης



ΠροβολήΠροβολή κειμένουκειμένου



ΤεχνικέςΤεχνικές λεπτομέρειεςλεπτομέρειες

Document Object Model  (DOM)
Έγγραφα – οδηγοί (Templates)
Λεξικό
Έλεγχος εγκυρότητας (Validation)



Document Object Model  (DOM)Document Object Model  (DOM)

eXaMpLe: υλοποίηση της τεχνολογίας DOM
Αναπαράσταση XML εγγράφου ως δένδρο
Εύκολη μετακίνηση και ανάκτηση πληροφοριών
στους κόμβους
MSXML (Microsoft)



ΈγγραφαΈγγραφα –– οδηγοίοδηγοί ((TemplatesTemplates))

Βάση για δημιουργία XML εγγράφων
Αυτόματη συμπλήρωση κόμβων
Επεξεργασία φόρμας
Δημιουργία εγγράφου – οδηγού από το χρήστη

Σύμφωνο με XML Σχήμα και έγκυρο
Πλαίσια κειμένου φόρμας: οδηγίες επεξεργασίας
εγγράφου - οδηγού



ΛεξικόΛεξικό

Επεξεργαστής κειμένου
Μετάφραση ή επεξήγηση στοιχείων στην
Επεξεργασία δένδρου και στην Επεξεργασία
φόρμας
Σύνταξη

όρος προς επεξήγηση – επεξήγηση
π.χ. <abbr> - <Abbreviation>

<acqinfo> - <Acquisition Information>



ΈλεγχοςΈλεγχος εγκυρότηταςεγκυρότητας ((ValidationValidation))

Έλεγχος κατά το άνοιγμα του XML εγγράφου
Αναφορά σφαλμάτων μέσω σχετικού μηνύματος
Δυνατότητα διόρθωσης



XIndexerXIndexer

XML: Διάθεση περιεχομένου μέσω του
Διαδικτύου
XIndexer

Συνοδευτική εφαρμογή
Μετατροπή XML εγγράφων σε HTML σελίδες

Ορισμός ενός στοιχείου ως κλειδιού
Έγγραφο μορφοποίησης (XSLT)



XIndexerXIndexer



ΧρηστικότηταΧρηστικότητα

Δύο διαφορετικές επιλογές επεξεργασίας
Επεξεργασία δένδρου για χρήστες εξοικειωμένους με
την XML και το χρησιμοποιούμενο XML Σχήμα
Επεξεργασία φόρμας για λιγότερο έμπειρους χρήστες

Ορισμός ρυθμίσεων από το χρήστη
Δυνατότητα εναλλαγής XML Σχημάτων
Ορισμός αρχικού στοιχείου
Ορισμός εγγράφου μορφοποίησης



ΧρηστικότηταΧρηστικότητα

Καθοδήγηση στην εισαγωγή κόμβων
Επιτάχυνση εργασίας
Σωστά διαμορφωμένα και έγκυρα έγγραφα

Λεξικό
Αντικατάσταση δυσνόητων όρων με περιγραφικούς



ΠρότυπαΠρότυπα καικαι eXaMpLeeXaMpLe

XML: “meta-markup language”
Δημιουργία νέων γλωσσών σήμανσης και
λεξιλογίων για συγκεκριμένα θεματικά πεδία
Encoded Archival Description (EAD)
MARCXML



Encoded Archival DescriptionEncoded Archival Description

Διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής
Δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας
Δομή του ΔΙΠΑΠ (Γενικό)
Δενδροειδής σύνταξη της XML

Ιεραρχική φύση
Κληρονομικότητα
Πολύ – επίπεδη δομή αρχείων



Encoded Archival DescriptionEncoded Archival Description

Περιγραφή
Αρχείων
Συλλογών

EAD COOKBOOK 2002
Οδηγίες υλοποίησης
Έγγραφα – οδηγοί
Έγγραφα μορφοποίησης (XSL)



ΒασικήΒασική δομήδομή EAD EAD εγγράφουεγγράφου

<ead><ead>

<<eadheadereadheader>> <<frontmatterfrontmatter>> <archdesc><archdesc>

Βιβλιογραφικές
και
περιγραφικές
πληροφορίες για
το εργαλείο
έρευνας

Προκαταρτικές
πληροφορίες και
πληροφορίες
έκδοσης

Περιγραφή του
αρχείου



MARCXMLMARCXML

Τάση για μεταφορά βιβλιοθηκονομικών
συστημάτων σε περιβάλλον XML
Πρώτες προσπάθειες

SGML και XML DTD
DTD για MARC 21 
(Bibliographic/Holdings/Community Information
και Authority/Classification)



MARCXMLMARCXML

MARC “Slim”
Δημιουργία, παρουσίαση και μετατροπή των
MARC (2709) εγγραφών σε XML μορφή και
ανταλλαγή σε XML περιβάλλον

Ισχυρές και ευέλικτες συνδέσεις
Έλεγχος εγκυρότητας
Μετατροπή σε άλλα πρότυπα κωδικοποίησης
δεδομένων



MARCXMLMARCXML

Έξι βασικά στοιχεία: 
συλλογή (collection) 
εγγραφή (record)
ετικέτα εγγραφής (leader)
πεδίο ελέγχου (controlfield)
πεδίο (datafield)
υποπεδίο (subfield)

Συλλογή
Περιγραφή ομάδας εγγραφών



MARCXMLMARCXML
MARCXML Schema
<record>

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

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

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

</datafield>
</record>

MARC 21
100 1 |aΚαζαντζάκης, Νίκος,|d1883-1957.
245 10|aΟι αδελφοφάδες /|c Νίκος Καζαντζάκης.



ΜελλοντικέςΜελλοντικές υλοποιήσειςυλοποιήσεις

XML: συνεχώς εξελισσόμενη γλώσσα σήμανσης
XML Namespaces

Διαχωρισμό κόμβων που μοιράζονται το ίδιο όνομα
Ομαδοποίηση κόμβων για αναγνώριση από λογισμικό

Αποτέλεσμα
Συνδυασμός δεδομένων από διαφορετικές πηγές και
διαφορετικά πρότυπα κωδικοποίησης
Αποφεύγεται η ονομαστική και η σημασιολογική
σύγχυση
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