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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο επιστηµονικό πεδίο της 
Πληροφορικής για τις Ανθρωπιστικές σπουδές (Humanities Computing), µε σκοπό 
τη δηµιουργία προτύπων περιγραφής και εργαλείων διαχείρισης των κειµένων 
ανθρωπιστικών σπουδών στο Διαδίκτυο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
και έκδοσης κειµένων αποτέλεσε βασική εφαρµογή των εργαλείων της πληροφορικής 
στις Ανθρωπιστικές σπουδές και αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα για την ανάδειξη, τη 
διαχείριση και την επιστηµονική επεξεργασία των έργων του γραπτού λόγου.

Για την ηλεκτρονική εµφάνιση και διαχείριση των κειµένων ανθρωπιστικών σπουδών, οι 
ερευνητές του κλάδου χρησιµοποίησαν σε µεγάλο βαθµό τις γλώσσες σήµανσης (HTML, 
SGML, XML). Η SGML και η XML, λόγω της δοµής τους, αποτέλεσαν εξ’ αρχής µια 
πιο αποτελεσµατική βάση – σε σχέση µε την HTML – για τη δηµιουργία προτύπων και 
µεταδεδοµένων που αφορούν τα ηλεκτρονικά κείµενα.

Το συγκεκριµένο άρθρο ασχολείται µε το πρότυπο Text Encoding Initiative (TEI), TEI), TEI το οποίο 
εµφανίστηκε το 1987. Το TEI βασίστηκε αρχικά στην TEI βασίστηκε αρχικά στην TEI SGML και στη συνέχεια και στην 
XML, µε στόχο να καθιερωθεί ως ένα διεθνές πρότυπο το οποίο θα χρησιµοποιείται από 
βιβλιοθήκες, µουσεία, εκδότες και ακαδηµαϊκούς για την παρουσίαση λογοτεχνικών και 
γλωσσολογικών κειµένων σε ηλεκτρονική µορφή. Μέσα από τη γενική περιγραφή του 
TEI Document Type Definition (TEI DTD) και των συστατικών µερών του, θα εξακριβωθεί 
η χρησιµότητά του για τέτοιου είδους υλικό, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη δοµή 
και στη χρησιµότητα του TEI Header. Header. Header Το TEI Header αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του 
TEI DTD, καθώς παρέχει χρήσιµες πληροφορίες τόσο στους χρήστες που αναζητούν και 
ανακτούν ηλεκτρονικά κείµενα όσο και στους βιβλιοθηκονόµους ή στους συντάκτες των 
κειµένων αυτών. 

Το TEI αξιοποιείται από φορείς πληροφόρησης του εξωτερικού, κυρίως από βιβλιοθήκες 
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και αρχεία. Το γεγονός αυτό δίνει το έναυσµα για τη συνεχή έρευνα στο πεδίο δηµιουργίας 
εργαλείων επεξεργασίας, εµφάνισης και αναζήτησης – ανάκτησης των TEI εγγράφωνTEI εγγράφωνTEI . 
Παράλληλα, η υιοθέτησή του σε πραγµατικές εφαρµογές κάνει εµφανή τα πλεονεκτήµατα 
της χρήσης του και συγχρόνως αναδεικνύει τα ανοικτά ερευνητικά ερωτήµατα για την 
περαιτέρω βελτίωση του. Οι πλευρές αυτές θα εξεταστούν στα πλαίσια του παρόντος 
άρθρου.

Συνοψίζοντας, η αναφορά σε παραδείγµατα κωδικοποίησης ελληνικών κειµένων 
καταδεικνύει τόσο τη χρησιµότητα του TEI για τους Έλληνες ερευνητές των ανθρωπιστικών TEI για τους Έλληνες ερευνητές των ανθρωπιστικών TEI
σπουδών όσο και το πρόσφορο έδαφος που υπάρχει στην ελληνική πραγµατικότητα για 
την αξιοποίηση του προτύπου.

Λέξεις-κλειδιά: Text Encoding Initiative, Initiative, Initiative περιγραφικά µεταδεδοµένα, Πληροφορική - 
Ανθρωπιστικές σπουδές.

Abstract

The last decades, there have been many efforts in the scientific field of Humanities Computing in 
order to create standards and useful tools to edit, manage and deliver the humanities textual material 
in the web. Editing and delivering electronically the textual material was the basic implementation 
of Computing in the Humanities field. Those procedures were of major importance in promoting, 
managing and editing texts.

The humanists, in order to manage and represent electronically the humanities texts, have used 
the markup languages (HTML, SGML, and XML). The languages SGML and XML proved to be 
more efficient, because of their structure, for the creation of standards and metadata concerning the 
electronic textual material, in comparison to HTML.

The particular article examines the Text Encoding Initiative standard (TEI), which was established 
in 1987. TEI was initially based on SGML but, nowadays, there is also a TEI - XML compatible 
version. Its main target was to function as a community – based standard that helps libraries, 
museums, publishers, and individual scholars represent all kinds of literary and linguistic texts for 
online research and teaching. By giving a general description of the TEI Document Type Definition 
(TEI DTD) and its components, we will prove TEI’s usefulness for humanities textual material. At 
the same time, we will emphasize on the use and importance of TEI Header, which is mandatory part 
of the TEI DTD. The TEI Header offers valuable information to the users that search and retrieve the 
electronic documents and, at the same time, to the librarians or the creators of the documents. 

The TEI is used in a world wide basis, especially from libraries and archival institutions. This 
fact has led to a continuous research for the creation of tools to edit, represent, search and retrieve 
TEI documents. In parallel, the adoption of TEI in real world implementations makes obvious its 
advantages and, at the same time, its open research problems that have to be reconsidered in order to 
improve the standard. Those problematic areas will be analysed in the particular article.

Last but not least, the presentation of textual material encoded in TEI shows us not only the 
usefulness of TEI for the Greek humanists but also opportunity provided to exploit this standard in 
Greek humanities material.

Text Encoding Initiative: επισκόπηση, προβλήµατα και εφαρµογές
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1. Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία, στα πλαίσια της εξέλιξης της Πληροφορικής για τις 
Ανθρωπιστικές σπουδές (Humanities Computing), έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές 
προσπάθειες για τη δηµιουργία προτύπων κωδικοποίησης δεδοµένων και εργαλείων 
διαχείρισης των κειµένων των Ανθρωπιστικών σπουδών. Οι προσπάθειες αυτές 
στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των ερευνητών του 
σχετικού επιστηµονικού πεδίου, δηµιουργώντας αξιοποιήσιµες ηλεκτρονικές 
συλλογές. Η συγκεκριµένη οµάδα χρηστών έχει αυξηµένες και εξειδικευµένες ανάγκες 
πρόσβασης, αναζήτησης και ανάκτησης τεκµηρίων, καθώς το ενδιαφέρον των χρηστών 
εστιάζεται κυρίως σε βιογραφίες και γραµµατικές, συντακτικές, πραγµατολογικές και 
ετυµολογικές σηµειώσεις.

Ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά εργαλεία για την επεξεργασία και διαχείριση των 
συλλογών ανθρωπιστικού περιεχοµένου είναι το ηλεκτρονικό κείµενο (electronic text). Ο 
όρος «ηλεκτρονικό κείµενο» χρησιµοποιείται για να δηλώσει κυρίως την κωδικοποίηση 
ενός κειµένου παρά την ηλεκτρονική ή ψηφιακή απεικόνισή του (Hockey, 2000, Hockey, 2000, Hockey p.1).

Για τη δηµιουργία, τη δοµηµένη εµφάνιση και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών 
κειµένων αξιοποιούνται οι γλώσσες σήµανσης (markup languages). Η πρώτη γλώσσα 
σήµανσης που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών κειµένων είναι η 
Πρότυπη Γενικευµένη Γλώσσα Σήµανσης (Standard Generalized Markup Language - 
SGML).1 Η SGML είναι µία γλώσσα που ορίζει µεθόδους ανεξάρτητες από υλικό και SGML είναι µία γλώσσα που ορίζει µεθόδους ανεξάρτητες από υλικό και SGML
λογισµικό για την παρουσίαση κειµένων σε ηλεκτρονική µορφή, κωδικοποιώντας το 
περιεχόµενο και τη δοµή τους. Από την SGML προέκυψε η γλώσσα της οποίας η χρήση SGML προέκυψε η γλώσσα της οποίας η χρήση SGML
επικρατεί στο Διαδίκτυο, η HyperText Markup Language (HTML).2 Η HTML, αν και 
εύκολη στη χρήση, αναπαριστά την εµφάνιση του κειµένου και όχι το περιεχόµενο 
της πληροφορίας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές της. Η πολυπλοκότητα 
εκµάθησης και χρήσης της SGML, καθώς και η επιφανειακότητα της HTML, οδήγησαν 
στη δηµιουργία της Επεκτάσιµης Γλώσσας Σήµανσης (eXtensible Markup Language - 
XML),3 η οποία αποτελεί µία απλουστευµένη µορφή της SGML. Η SGML και η SGML και η SGML XML
χαρακτηρίζονται ως «meta – markup languages», µπορούν δηλαδή να χρησιµοποιηθούν 
για τον ορισµό νέων λεξιλογίων και γλωσσών σήµανσης. Με βάση τη συγκεκριµένη 
τους ιδιότητα, καθώς και τη δοµηµένη σύνταξη που παρέχουν, η SGML καιSGML καιSGML η XML
αποτέλεσαν ισχυρή βάση για τη δηµιουργία πρότυπων κωδικοποίησης δεδοµένων σε 
ποικίλα επιστηµονικά πεδία, όπως αυτό των Ανθρωπιστικών σπουδών.
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2. Text Encoding Initiative (TEI)

Το µεγαλύτερο µέρος των πηγών που σχετίζεται µε τις Ανθρωπιστικές σπουδές έχει 
τη µορφή κειµένου, γεγονός που εντείνει την ανάγκη δηµιουργίας προτύπων και 
εργαλείων διαχείρισης για το συγκεκριµένο είδος. Τα κείµενα των ανθρωπιστικών 
σπουδών είναι πολύπλοκα και περιλαµβάνουν ποικιλία δεδοµένων, τα οποία πρέπει 
να κωδικοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να βελτιωθεί η αναζήτηση και 
η ανάκτηση της πληροφορίας. Η πολυπλοκότητά τους έγκειται σε µεγάλο βαθµό στο 
πλήθος των διαφορετικών πληροφοριών που περιλαµβάνουν καθώς και στις µορφές 
κειµένων που µπορεί να συνδυάζουν (π.χ. ποίηση σε συνδυασµό µε πεζό λόγο).

Το διεθνές πρότυπο Text Εncoding Ιnitiative (TEI)4 ήλθε να αποτελέσει την κατάλληλη 
λύση για την κωδικοποίηση και ανταλλαγή κειµένων των Ανθρωπιστικών σπουδών. 
Το TEI εκδίδεται και υποστηρίζεται από το TEI Consortium, το οποίο παράγει σύνολα 
κανόνων και οδηγίες για την επεξεργασία και ανταλλαγή όχι µόνο κειµένων που 
αφορούν τις Ανθρωπιστικές σπουδές (π.χ. θεατρικά έργα και ποίηση) αλλά και όσων 
αφορούν την ευρύτερη γλωσσολογική βιοµηχανία (π.χ. έντυπα λεξικά). Οι εκδόσεις 
του προτύπου εκφράζονται σε SGML, ενώ η πιο πρόσφατη (TEI P4) είναι συµβατή µε 
την XML. 

Το TEI ανήκει στα πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων που έχουν χρησιµοποιηθεί 
ιδιαίτερα στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και των αρχείων. Αποτελεί κατά κύριο 
λόγο περιγραφικό πρότυπο κωδικοποίησης δεδοµένων, αλλά χαρακτηρίζεται και ως 
διαχειριστικό και δοµικό πρότυπο (descriptive, administrative and structural metadata). 
(DLC/BAER Metadata group 3, 2002) Περιγραφικό πρότυπο, διότι περιγράφει πηγές 
µε σκοπό την ανάκτηση και την ταυτοποίηση της πληροφορίας και διαχειριστικό,
διότι παρέχει πληροφορίες για τη διαχείριση µίας πηγής, όπως πότε και από ποιον 
έχει δηµιουργηθεί, έχει δηµιουργηθεί, έχει δηµιουργηθεί τεχνικές λεπτοµέρειες, πληροφορίες πρόσβασης κτλ. Τέλος, το TEI 
ανήκει και στα πρότυπα κωδικοποίησης δοµικών µεταδεδοµένων εφόσον υποδεικνύει 
τον τρόπο συνδυασµού των αντικειµένων ενός τεκµηρίου, π.χ. τη διάταξη των σελίδων 
προκειµένου να διαµορφώσουν κεφάλαια. (Hodge, 2001, p.3) 

2.1. TEI DTD (P4)

Η τελευταία έκδοση του TEI (XML-compatible edition, P4) εκφράζεται,  εκφράζεται,  εκφράζεται όπως και οι 
προηγούµενες εκδόσεις µέσα από ένα Document Type Definition, το οποίο ορίζει 
περίπου 450 ετικέτες για την κωδικοποίηση ηλεκτρονικών κειµένων. Το TEI P4 DTD
είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και εξειδικευµένα DTD. Διαθέτει µία ποικιλία 
στοιχείων και γνωρισµάτων επιτρέποντας την αναλυτική κωδικοποίηση ενός κειµένου.
Οι υποχρεωτικοί κόµβοι είναι περιορισµένοι σε αριθµό, γεγονός που συντείνει στην 
ευελιξία επιλογής και χρήσης κόµβων.

Αναλυτικά, το TEI P4 DTD περιλαµβάνει:
◊ Τις ετικέτες «core tag sets», οι οποίες αποτελούν βασικό µέρος του DTD και η χρήση 
τους είναι υποχρεωτική. Οι συγκεκριµένες ετικέτες προσδιορίζουν το ηλεκτρονικό 
κείµενο, δίνοντας πληροφορίες για τους δηµιουργούς, τις πηγές, ενώ παράλληλα 
ορίζουν φαινόµενα που εµφανίζονται συχνά σε ένα κείµενο όπως παράγραφοι, ορίζουν φαινόµενα που εµφανίζονται συχνά σε ένα κείµενο όπως παράγραφοι, ορίζουν φαινόµενα που εµφανίζονται συχνά σε ένα κείµενο όπως παράγραφοι

Text Encoding Initiative: επισκόπηση, προβλήµατα και εφαρµογές
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ονόµατα, διορθώσεις του επιµελητή, σηµειώσεις κτλ.” (Sperberg-McQueen, 1994). Οι
core tag sets ετικέτες ορίζονται µέσα από δύο DTD:
 o Το TEI.core.dtd. Οι ετικέτες που ορίζει αυτό το σύνολο µπορούν να 
εµφανιστούν σε οποιοδήποτε σηµείο της δοµής του κειµένου, όπως η παράγραφος. 
 o Το TEI.header.dtd. Κάθε TEI έγγραφο πρέπει να περιλαµβάνει 
το συγκεκριµένο σύνολο ετικετών, διότι αυτό αποτελεί την τεκµηρίωσή του, τα 
µεταδεδοµένα του.
◊ Τις ετικέτες «base tag sets», οι οποίες αποτελούν τα βασικά δοµικά µέρη για 
συγκεκριµένους τύπους κειµένων. (Erjavec, 2002). Ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε τη 
φύση του κειµένου (έντυπα λεξικά, ποίηση κτλ), επιλέγεται το κατάλληλο σύνολο 
ετικετών.  

Τα «base tag sets» χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

o TEI.prose, (πεζός λόγος)
o TEI.verse, (ποίηση)
o TEI.drama, (θεατρικά έργα)
o TEI.spoken, (προφορικά κείµενα)
o TEI.dictionaries, (έντυπα λεξικά)
o TEI.terminology, (TEI.terminology, (TEI.terminology ορολογία)

Στην περίπτωση που απαιτείται συνδυασµός των παραπάνω ετικετών λόγω του 
περιεχοµένου και της δοµής ενός κειµένου, χρησιµοποιούνται δύο επιπλέον «base tag
sets»: α) το TEI.general, το οποίο επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών «base tag sets» σε 
διάφορα τµήµατα ενός κειµένου, εξασφαλίζοντας ότι κάθε τµήµα χρησιµοποιεί µόνο 
ένα «base tag set», και β) το TEI.mixed, το οποίο επιτρέπει την ανάµειξη στοιχείων 
από κάθε «base tag set» στα τµήµατα ενός κειµένου (Sperberg-McQueen και Burnard, 
2002a).

◊ Τις ετικέτες «additional tag sets», οι οποίες εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως το  
TEI.linking, το οποίο παρέχει ετικέτες για τη δηµιουργία συνδέσµων και το TEI.names.
dates, το οποίο παρέχει ετικέτες για ονόµατα και ηµεροµηνίες.
◊ Τις ετικέτες «user defined tags», οι οποίες χρησιµεύουν στη δηµιουργία, µετατροπή 
και επέκταση των ετικετών σύµφωνα µε τη φύση και τις ανάγκες κωδικοποίησης του 
υλικού. 

Το TEI Consortium λαµβάνοντας υπόψη ότι το TEI P4 DTD είναι περίπλοκο και 
περιλαµβάνει ετικέτες που χρησιµοποιούνται σπάνια στην κωδικοποίηση ενός κειµένου, 
συστήνει µία απλοποιηµένη εκδοχή του, το TEI Lite DTD.5 Το TEI Lite περιλαµβάνεται 
σε ένα αρχείο και έχει ήδη αξιοποιηθεί από µεγάλο αριθµό φορέων και προγραµµάτων, 
για παράδειγµα, από το Oxford Text Archive.6

2.2. TEI Header

Κάθε ηλεκτρονικό κείµενο κωδικοποιηµένο σε TEI περιλαµβάνει,  περιλαµβάνει,  περιλαµβάνει όπως προαναφέρθηκε, 
ένα σύνολο ετικετών που ονοµάζεται TEI Header. Σκοπός του TEI Header είναι να 
κωδικοποιήσει βιβλιογραφικές και περιγραφικές πληροφορίες που αφορούν το 
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ηλεκτρονικό έγγραφο. 
Το TEI Header χαρακτηρίζεται ως «ηλεκτρονική σελίδα τίτλου» και αποτελείται από 
τέσσερα βασικά µέρη:

◊ Το στοιχείο File Description (<fileDesc>), το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες που 
λειτουργούν ως περιγραφικά µεταδεδοµένα του TEI εγγράφου. Το συγκεκριµένο 
στοιχείο είναι υποχρεωτικό και περιγράφει το τεκµήριο µε σκοπό να διευκολύνει τόσο 
την ταυτοποίησή του όσο και την αναζήτηση – ανάκτηση. 
◊ Το στοιχείο Encoding Description (<encodingDesc>), το οποίο περιέχει πληροφορίες 
για την κανονικοποίηση του κειµένου, τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την 
κωδικοποίηση, το επίπεδο κωδικοποίησης και ανάλυσης που εφαρµόζεται κτλ. (Seaman, 
2000).
◊ Το στοιχείο Profile Description (<profileDesc>), το οποίο περιλαµβάνει µη βιβλιογραφικά 
δεδοµένα, όπως πληροφορίες για τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται στο κείµενο.
◊ Το στοιχείο Revision Description (<revisionDesc>), το οποίο επιτρέπει στους δηµιουργούς 
των TEI εγγράφων να καταγράφουν το ιστορικό των αλλαγών που πραγµατοποιούνται 
κατά την επεξεργασία του ηλεκτρονικού εγγράφου. (Sperberg-McQueen και Burnard, 
2002b, p.79)

Το TEI Header αποτελεί αναπόσπαστο και ιδιαίτερα χρήσιµο µέρος του TEI εγγράφου. 
Η χρησιµότητά του έγκειται στις πληροφορίες που παρέχει στους χρήστες, στους ίδιους 
τους δηµιουργούς των εγγράφων και στους βιβλιοθηκονόµους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι έχει χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη δηµιουργία αντίστοιχων συνόλων κόµβων, 
όπως του στοιχείου <eadheader> του Encoded Archival Description.7

Παράλληλα, το TEI Header παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες οι οποίες αντιστοιχούν 
σε πεδία των διάφορων υλοποιήσεων του ISO 2709 και σε περιοχές των Άγγλο – 
Αµερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης (AACR2). Για παράδειγµα:

TEI ετικέτεςετικέτες AACR2 περιοχέςπεριοχές MARC πεδία

<titleStmt> <title> 9.1B-E
9.7B4

245 a
246

<projectDesc> <p> 9.7B6 500

Το TEI Header µοιράζεται µία κοινή βάση µε τα βιβλιοθηκονοµικά πρότυπα, γεγονός που 
διευκολύνει το πέρασµα από το ένα πρότυπο στο άλλο συντελώντας στην επικοινωνία 
και τη διαλειτουργικότητα ανάµεσα στα πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων.
Επιπλέον, από το TEI Header είναι εφικτή η αυτόµατη δηµιουργία µίας βιβλιογραφικής 
εγγραφής. Μία σχετική προσπάθεια πραγµατοποιείται από το Oxford Text Archive, 
στα πλαίσια του οποίου µετατρέπονται αυτόµατα τα TEI Header σε MARC εγγραφές, 
οι οποίες στη συνέχεια καταχωρούνται στον OPAC του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης
(Morrison, 1999).

Το TEI Header, Header, Header δίνοντας βασικές βιβλιογραφικές ή µη πληροφορίες χρησιµοποιείται 
για την ευκολότερη διαχείριση των συλλογών. Μέσα από αυτό διευκολύνονται οι 
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διαδικασίες αναζήτησης, επιλογής και πρόσβασης σε ένα ηλεκτρονικό κείµενο.
Αναλυτικότερα, το στοιχείο File Description περιλαµβάνει στοιχεία, όπως το <title> και 
το <author>, τα οποία αποτελούν βασική πηγή ανάκτησης πληροφοριών. Επιπρόσθετα, 
υπάρχουν υπό – στοιχεία του File Description όπως το <sourceDesc> και το <editionStmt> 
που συνδέουν το ηλεκτρονικό έγγραφο µε την έντυπη µορφή του δίνοντας εκτεταµένες 
πληροφορίες για αυτήν, καθώς και υπό – στοιχεία, όπως το <notesStmt>, που 
περιλαµβάνουν πληροφορίες για το περιεχόµενο ή τη φυσική µορφή του τεκµηρίου.
Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό του TEI Header είναι ότι παρέχει πληροφορίες 
πρόσκτησης και πρόσβασης στο περιγραφόµενο υλικό, για παράδειγµα πληροφορίες 
δανεισµού, διαθεσιµότητας και αποµακρυσµένης πρόσβασης (Shieh, 1998). Συγχρόνως, 
µπορεί να αξιοποιηθεί για τη δηµιουργία εξειδικευµένων σηµείων πρόσβασης, όπως η 
γλώσσα, η χρονική περίοδος, ακόµη και ο τύπος ενός αρχείου (Morrison, 1998).

3. Εφαρµογές και εργαλεία

Τα εργαλεία που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και επεξεργασία των TEI εγγράφων 
µπορούν να χωριστούν σε α) εργαλεία για τη δηµιουργία TEI DTD και TEI XML Schema, 
και σε β) επεξεργαστές XML εγγράφων (XML editors).

Το πρώτο εργαλείο για τη δηµιουργία TEI DTD ονοµάζεται “Pizza Chef”8 υποστηρίζεται 
από το TEI Consortium και υλοποιεί την P4 έκδοση του προτύπου. Ωστόσο, η 
πολυπλοκότητα στη χρήση του οδήγησε στην αντικατάστασή του από το “Roma”. 
Το “Roma” είναι ένα νέο εργαλείο για τη δηµιουργία TEI κανόνων σε µορφή DTD, 
Relax NG ή W3C Schema. Αν και σε πρώιµη µορφή, το “Roma” έχει ήδη ξεπεράσει 
σε µεγάλο βαθµό τα προβλήµατα του “Pizza Chef”, αυτοµατοποιώντας διαδικασίες 
και δηµιουργώντας σύνολα κανόνων για τη δηµιουργία TEI εγγράφων. Βρίσκεται σε 
πειραµατικό στάδιο και υποστηρίζει την P4 έκδοση του προτύπου καθώς και την υπό 
επεξεργασία P5 έκδοσή του. 

Για τη δηµιουργία TEI εγγράφων χρησιµοποιούνται εργαλεία συγγραφής SGML
και XML, καθώς και επεξεργαστές κειµένου (π.χ. UltraEdit). Οι επεξεργαστές που 
χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του TEI Consortium, 
είναι οι: α)XMetaL,9 β)Emacs,10 και γ)<oXygen/>11 (Thĳs van den Broek, 2004). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στο δικτυακό τόπο του επεξεργαστή <oXygen/> δηµοσιεύονται οδηγίες 
για την επεξεργασία TEI εγγράφων µέσω <oXygen/>. Επιπλέον, ο συγκεκριµένος 
επεξεργαστής παρέχει έγγραφα µορφοποίησης (stylesheets) και οδηγούς (document
templates) για την ευκολότερη επεξεργασία των εγγράφων (Oxygen, 2003).

Το TEI βασιζόµενο στην SGML και στην SGML και στην SGML XML µπορεί να αξιοποιήσει τις τεχνικές XML µπορεί να αξιοποιήσει τις τεχνικές XML
αποθήκευσης, αναζήτησης και ανάκτησης που αναπτύσσονται για τις γλώσσες 
σήµανσης, όπως τις SGML και XML βάσεις δεδοµένωνXML βάσεις δεδοµένωνXML . Παράλληλα, χρησιµοποιώντας 
ως βάση τις SGML και SGML και SGML XML τεχνικές που προαναφέρθηκανXML τεχνικές που προαναφέρθηκανXML , αναπτύσσονται 
µέσα αποθήκευσης και διαχείρισης για δεδοµένα κωδικοποιηµένα σε TEI όπως το 
teiPublisher, teiPublisher, teiPublisher το οποίο χρησιµεύει στην αποθήκευση, αναζήτηση και εµφάνιση κειµένων 
κωδικοποιηµένων σε TEILite. (Kumar κ.ά., 2004)
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4. Πλεονεκτήµατα και Προβληµατικές περιοχές

Το Text Encoding Initiative, ως υλοποίηση της SGML και της SGML και της SGML XML, κληρονοµεί τις 
ιδιότητες των δύο γλωσσών σήµανσης ενώ παράλληλα αξιοποιεί τις υποστηρικτικές 
τεχνολογίες και τα εργαλεία που τις περικλείουν. Το TEI είναι ένα πρότυπο ανεξάρτητο 
από πλατφόρµες, συστήµατα και εφαρµογές ενώ συµβαδίζει µε όλα τα πρωτόκολλα 
δικτύου για την ανταλλαγή της πληροφορίας. 

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τη µορφή των προτύπων 
κωδικοποίησης δεδοµένων, το TEI περνά πλέον σε µορφή XML. Η χρήση µίας γλώσσας 
σήµανσης, όπως είναι η XML, για την έκφραση των προτύπων έχει ιδιαίτερα θετικές 
συνέπειες στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Η ανεξάρτητη φύση της 
XML επιτρέπει την αξιοποίηση ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών και εργαλείωνXML επιτρέπει την αξιοποίηση ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών και εργαλείωνXML  (π.χ. 
επεξεργαστές κειµένου) για την επεξεργασία ηλεκτρονικών κειµένων.

Αξιοποιώντας τις υποστηρικτικές τεχνολογίες της XML, ένα έγγραφο TEI µπορεί να 
παρουσιαστεί σε ποικίλες µορφές µε τη βοήθεια της eXtensible Stylesheet Language12,
γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τους ερευνητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
Η XSL επιτρέπει τη µορφοποίηση ενός TEI εγγράφου µε ή χωρίς σηµειώσεις, µε ή χωρίς 
τις διαγραµµένες λέξεις από το συγγραφέα, σε µορφή εικόνας ή µορφή κειµένου κτλ. 
Βασικό πλεονέκτηµα του TEI P4 DTD είναι ότι επιδέχεται παραµετροποίηση και 
επέκταση, µε σκοπό να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερες ανάγκες περιγραφής τεκµηρίων
(Sperberg-McQueen και Burnard, 2002c).

Τέλος, το TEI είναι ένα πρότυπο που έχει αυξηµένες δυνατότητες στο να αποτυπώσει 
διαφόρων ειδών πληροφορίες ενός κειµένου, όπως σηµειώσεις περιθωρίου. Επιτρέπει 
παράλληλα τη χρήση τυπογραφικών και σηµασιολογικών κόµβων. Για παράδειγµα,  
το ζευγάρι γνωρίσµατος – τιµής rend=”italics” χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι το 
κείµενο που περιλαµβάνει είναι γραµµένο ή πρέπει να εµφανιστεί µε «italics».

Η χρήση του TEI αποδεικνύεται αποδοτική ως προς την κωδικοποίηση κειµένων 
της ευρύτερης γλωσσολογικής βιοµηχανίας. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίησή του σε 
πραγµατικές εφαρµογές κάνει εµφανή τα αδύνατα σηµεία του τα οποία αναλύονται 
στη συνέχεια.

4.1. Επικαλυπτόµενες ιεραρχίες

Ένα βασικό θεωρητικό πρόβληµα, το οποίο πηγάζει από τη δοµή της SGML και της SGML και της SGML
XML, είναι οι επικαλυπτόµενες ιεραρχίες (overlapping hierarchies). Η SGML και η SGML και η SGML XML
έκδοση του Text Encoding Initiative κωδικοποιούν τα κείµενα ως ένα σύνολο ιεραρχιών, 
όπου τα στοιχεία περιλαµβάνουν υπό – στοιχεία δίχως ποτέ να επικαλύπτονται, όπου τα στοιχεία περιλαµβάνουν υπό – στοιχεία δίχως ποτέ να επικαλύπτονται, όπου τα στοιχεία περιλαµβάνουν υπό – στοιχεία δίχως ποτέ να επικαλύπτονται
υιοθετώντας την άποψη του DeRose (1990) ότι το κείµενο είναι µία ορισµένη ιεραρχία 
από αντικείµενα. Με άλλα λόγια, ένα βιβλίο αποτελείται από κεφάλαια, ένα κεφάλαιο 
από υπό – κεφάλαια κτλ. Η συγκεκριµένη διατύπωση είναι λογική, ωστόσο η πρακτική 
εφαρµογή του TEI καταδεικνύει την ύπαρξη πολλαπλών ιεραρχικών δοµών µε στοιχεία 
που επικαλύπτονται.
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Το φαινόµενο των επικαλυπτόµενων ιεραρχιών (overlapping hierarchies) προκύπτει 
από τη συνύπαρξη διαφορετικών δοµών σε ένα κείµενο, όπως της λογικής µε τη φυσική 
δοµή ή της δοµής του κειµένου µε τη φυσική δοµή. Για παράδειγµα, ένα γραµµατικό 
φαινόµενο, ένα απόσπασµα ή µία αναφορά µπορεί να ξεκινά σε µία γραµµή και να 
τελειώνει σε µία άλλη.

<l n=“1”> Είπες<quotation>«Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα</l>
<l n=“2”>...</l>
…
<l n=“8”>που τόσα χρόνια πέρασα και ρήµαξα και χάλασα.»</quotation></l>

Οι επικαλυπτόµενες ιεραρχίες δεν επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση της πληροφορίας
σε επίπεδο αποθήκευσης, αναζήτησης – ανάκτησης και µορφοποίησης των δεδοµένων, 
λόγω της δυσκολίας στον διαχωρισµό τους. Παράλληλα, οι επικαλυπτόµενες ιεραρχίες 
δυσκολεύουν τους χρήστες που κωδικοποιούν τα κείµενα στο διαχωρισµό των 
λογικών και των δοµικών µονάδων του τεκµηρίου και, λογικών και των δοµικών µονάδων του τεκµηρίου και, λογικών και των δοµικών µονάδων του τεκµηρίου και κατά συνέπεια, στην απόδοση 
των κατάλληλων κόµβων. Στο γεγονός αυτό συντείνει η διαφορετική αντίληψη των 
ατόµων που ασχολούνται µε την κωδικοποίηση για το κείµενο που επεξεργάζονται 
αλλά συχνά και η ίδια η δοµή του κειµένου. Για παράδειγµα, στα νεότερα χειρόγραφα 
είναι δύσκολο να οριστεί η µονάδα γραφής, αφού οι συγγραφείς διακόπτουν απότοµα 
το γράψιµο, αφήνουν προτάσεις ηµιτελείς κ.τ.λ. (Vanhou�e, 2002).

Το TEI Consortium έχει προτείνει ένα αριθµό λύσεων για την αντιµετώπιση του 
συγκεκριµένου προβλήµατος, όπως τη χρήση κενών στοιχείων (milestones). Τα 
κενά στοιχεία, όπως το <qb> και το <qe> για την αρχή και το τέλος µίας αναφοράς, 
δεν περιλαµβάνουν κείµενο όµως ορίζουν όρια γύρω από αυτό. Επιπρόσθετα, 
προτείνεται ο «τεµαχισµός» (Fragmentation) ενός στοιχείου σε µικρότερα προκειµένου 
να αποφεύγονται οι επικαλυπτόµενες ιεραρχίες. Τέλος, υπάρχουν τα «εικονικά 
στοιχεία» (virtual elements), τα οποία ενώνουν κείµενο που δεν µπορεί να δοµηθεί 
ιεραρχικά ως ένα σύνολο. Εν τούτοις, σε κάθε λύση που προτείνεται «υποτιµάται» η 
δοµή που συµπεριλαµβάνεται στα πλαίσια αυτής της λύσης. Το TEI Consortium µε 
σκοπό να αντιµετωπίσει το πρόβληµα και να χαράξει µία συγκεκριµένη πολιτική έχει 
δηµιουργήσει λίστα συζητήσεων για τις επικαλυπτόµενες ιεραρχίες (TEI Overlapping
Markup SIG discussion list). 13

4.2. Κανόνες περιγραφής – TEI Header

Η παρουσία του TEI Header είναι,  είναι,  είναι όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη σε ένα TEI
έγγραφο, διότι παρέχει βασικές πληροφορίες και αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας 
µε τα υπόλοιπα πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί 
προβληµατισµοί τόσο για τις πληροφορίες που περιλαµβάνει όσο και για τον τρόπο 
καταγραφής αυτών.

Αρχικά, η µη καταγραφή απαραίτητων δεδοµένων στο TEI Header, Header, Header για παράδειγµα 
εγγραφών καθιερωµένου τύπου ή πληροφοριών απαραιτήτων για συγκεκριµένους 
φορείς, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελλιπών ή ακόµη και λανθασµένων 
µεταδεδοµένων για τα TEI έγγραφα. 
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Συγχρόνως, η έλλειψη κανόνων για την περιγραφή των δεδοµένων αποτελεί το 
βασικότερο πρόβληµα για την επεξεργασία του TEI Header. Ποικίλες απόψεις έχουν 
διατυπωθεί για την επίλυση του προβλήµατος, όπως η υιοθέτηση των AACR2 rev. 
κανόνων για το στοιχείο Source Description, το οποίο και περιλαµβάνει πληροφορίες 
κυρίως για το έντυπο υλικό, και των ISBD (ER) κανόνων για τα υπόλοιπα υπό – στοιχεία 
του File Description, στα οποία περιγράφεται το ηλεκτρονικό έγγραφο. Παράλληλα, ο 
συγκεκριµένος παράγοντας επηρεάζει το βαθµό αξιοπιστίας των µετατροπών από το 
TEI Header σε πλήρεις και έγκυρες βιβλιογραφικές εγγραφές (UKOLN, 2004). Παρ’ όλα 
αυτά, το TEI Consortium δεν έχει ορίσει κατευθυντήριες γραµµές και πολιτική για το 
ζήτηµα.

4.3. TEI P5

Η νέα έκδοση του Text Encoding Initiative αναµένεται να λύσει πρακτικά και θεωρητικά 
προβλήµατα. Η έκφραση του προτύπου σε Document Type Definition µορφή περιορίζει 
σε µεγάλο βαθµό τις δυνατότητες έκφρασης συγκεκριµένων τιµών για το περιεχόµενο 
των κόµβων και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και προτύπων της XML (π.χ. 
“XML Namespaces”).14 Η P5 νέα έκδοση του προτύπου αναµένεται να επιλύσει το 
παραπάνω πρόβληµα µε την έκφραση του προτύπου σε RelaxNG XML Σχήµα.15

5. Η Πληροφορική για τις Ανθρωπιστικές σπουδές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το πεδίο της Πληροφορικής για τις Ανθρωπιστικές σπουδές βρίσκεται 
σε πρώιµο στάδιο. Υπάρχει, Υπάρχει, Υπάρχει ωστόσο, ακαδηµαϊκή παράδοση και πλούσιο υλικό προς 
εκµετάλλευση στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, παράγοντες που συντείνουν 
στην αξιοποίηση σχετικών εργαλείων και προτύπων. Η παρουσία κωδικοποιηµένων 
ελληνικών κειµένων σε ψηφιακές βιβλιοθήκες του εξωτερικού (Perseus Digital
Library16 και EpiDoc17) καταδεικνύει σε µεγάλο βαθµό τη χρησιµότητα του TEI για την 
επεξεργασία των ελληνικών κειµένων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ένα παράδειγµα κωδικοποίησης ελληνικών κειµένων και η 
αντίστοιχη µορφοποιηµένη προβολή του µε τη χρήση ενός XSL εγγράφουXSL εγγράφουXSL . 

Παράδειγµα 1

Κωδικοποιηµένη µορφή
<TEI.2>
<teiHeader>

<fileDesc>
  <titleStmt>
   <title>Τα ποιήµατα του Κ.Π. Καβάφη: ηλεκτρονική 
έκδοση</title>
   <author> Κ.Π. Καβάφης</author>
  </titleStmt>
        <publicationStmt>
   <publisher>Εκδόσεις Ίκαρος</publisher>

Text Encoding Initiative: επισκόπηση, προβλήµατα και εφαρµογές
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                  <date>1966</date>
        </publicationStmt>

</fileDesc>
<revisionDesc>

  <change n=”1.00”> 
   <date value=”2004-15-10”>15 Οκτωβρίου 2004</date>
   <respStmt>
    <name>Λίνα Μπουντούρη</name>
    <resp>encoder</resp>
   </respStmt>
   <item>Διορθώσεις ηµιτελείς από το 
    <date value=”2004-03-05”>Μάρτη 2004</date>
   </item>
  </change>
 </revisionDesc>
</teiHeader>
<text>
 <body>
  <lg type=”free”>
   <l>Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, </l>
   <l> να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος, </l>
   <l> Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, </l>
   <l>τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι,</τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι,</τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι l>
   <l>τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,</l>
   <l>αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή</l>
   <l>συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει.</l>
   <l>Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,</l>
   <l>τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,</l>
   <l>αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,</l>
   <l>αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου.</l>
  </lg>
 </body>
</text>
</TEI.2>

Προβολή µορφοποίησης
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6. Επίλογος

Η αξιοποίηση του Text Encoding Initiative αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην 
κωδικοποίηση κειµένων των Ανθρωπιστικών Σπουδών δηµιουργώντας προσβάσιµες 
και αναζητήσιµες συλλογές. Το TEI ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό του στόχο που ήταν 
η ανταλλαγή κειµένων και αποτελεί πλέον µέσο για τη µόνιµη αποθήκευση κειµένων 
καθώς και για την πρόσβαση στο υλικό. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη ανοιχτά ερευνητικά 
ζητήµατα, όπως οι επικαλυπτόµενες ιεραρχίες και η έλλειψη κανόνων περιγραφής 
των δεδοµένων, τα οποία απαιτούν περαιτέρω θεώρηση από το TEI Consortium και τη 
διεθνή ερευνητική κοινότητα.  
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