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Περίληυη 
 

 ε κία επνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ξαγδαίεο αιιαγέο  θαη εμειίμεηο ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθόξεζεο, ε εθδνηηθή θαη ε δεκνζηνγξαθηθή θνηλόηεηα, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα νξγαλώλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ εηδεζενγξαθηθό ρώξν, ρξεζηκνπνηνύλ επξέσο αλαγλσξηζκέλα 

πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ. θνπόο ηνπο ε πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ, όπσο ε 

πεξηγξαθή, ε θσδηθνπνίεζε, ε ηεθκεξίσζε θαη ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ 

κεγάισλ θνξέσλ. ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνύ ζπκβάιινπλ πξόηππα 

όπσο, ηα NewsML, Nitf, Prism, XMLNews, IPTC 7901, IIM, RSS, ICE, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ κέζα από καθξόρξνλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζπλεξγαηηθά 

ζρήκαηα κεγάισλ νξγαληζκώλ όπσο είλαη νη δηεζλείο ελώζεηο Σύπνπ θαη 

Σειεπηθνηλσληώλ, νη δεκνζηνγξαθηθνί νίθνη, γλσζηά πξαθηνξεία εηδήζεσλ, θ.ά. 

 ηόρνο ηεο αθόινπζεο κειέηεο είλαη θαη’ αξρήλ ν εληνπηζκόο θαη ε επηζθόπεζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηύπσλ θαη αθνινύζσο ε θσδηθνπνίεζε εηδεζενγξαθηθώλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ NewsML. Θα δνζνύλ  ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλεο νκνηόηεηεο & δηαθνξέο 

ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ζα αθνινπζήζεη ε θσδηθνπνίεζε ελόο εηδεζενγξαθηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαη ε πεξηγξαθή ηνπ κε βάζε ην δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θαη 

ρξεζηκνπνηνύκελν πξόηππν πεξηγξαθήο εηδεζενγξαθηθώλ κεηαδεδνκέλσλ, ην 

επνλνκαδόκελν NewsML.  Ιδηαίηεξα ε θσδηθνπνίεζε απνηειεί έλα δεκηνπξγηθό θαη 

ελδηαθέξνλ θνκκάηη ζηελ εθαξκνγή, ιόγσ ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο 

απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Σέινο, ζα θαηαιήμνπκε ζε 

νξηζκέλα νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ζεκεία γηα έλα 

γόληκν επηζηεκνληθό πξνβιεκαηηζκό όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ εηδεζενγξαθηθώλ 

πξνηύπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ, όπσο είλαη ηα 

εηδεζενγξαθηθά αληηθείκελα, θαη ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ ζηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο. 

 Κύξην κέιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη αθελόο, λα γλσζηνπνηήζεη ηελ 

ύπαξμε, ηε ρξεζηκόηεηα θαζώο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα απηώλ ησλ πξνηύπσλ ζηνπο 

θόιπνπο ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο ελ γέλεη Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθόξεζεο, θαη 

αθεηέξνπ λα απνηειέζεη έλα νπζηαζηηθό θαη ιεηηνπξγηθό βνήζεκα ζην ρώξν ηεο 

Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ειδηζεογπαθικά Ππόηυπα, Διαχείπιζη Δεδομένων, Κωδικοποίηζη 

Ειδηζεογπαθικών Ανηικειμένων, Μεηαδεδομένα  

 

Abstract 

 

 In the epoch of latest rapid changes and evolutions in information society, the 

publishing and journalistic communities, in their attempt to organize and manage 

information, which proceed from the environment of news, use broadly recognized 
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metadata standards. Their goal is the achievement of processes, such as the 

description, the encoding, the documentation and the exchange of data between big 

organizations. For the fulfillment of this certain aim some standards contribute such 

as NewsML, Nitf, Prism, XMLNews, IPTC 7901, IIM, RSS, ICE, which have come 

to light after the long-term research efforts and the cooperative schemes of great 

organizations. The international unions of Press and Telecommunications, big 

journalistic houses, well-known news agencies are indicatively some of them.  

 The main goal of the following article is initiatively the localization and the 

inspection of the above-mentioned standards, and subsequently the encoding of news 

objects with the implementation of NewsML standard. Their main characteristics and 

several similarities and dissimilarities will be given. Furthermore, the description and 

the encoding of a certain news object based on the worldwide recognized and used 

standard of news metadata, denominated as NewsML, will follow. Especially, the 

encoding constitutes a creative and interesting implemented process, because of the 

contemporary technologies, which are demanded for its materialization. Finally, we 

will end up to some interesting conclusions that will lead to a fruitful scientific 

speculation as far as the usage and the implementation of news standards are 

concerned. These standards are very important for the management of news 

information and the provision of personalized services to end-users. 

   The main solicitude of this study is to make known the presence, the usefulness 

and the necessity of news standards in the bosom of Library Science and generally of 

Information Society. Moreover, news standards can be a substantial and functional aid 

in the area of Information Science, concerning knowledge management. 

 

Keywords: News Standards, Data Management, News Objects Encoding, Metadata    

 

Διζαγφγή 
 

 «Οη πξνκεζεπηέο ζπλήζηδαλ λα πηζηεύνπλ όηη ε ηθαλόηεηα λα δηαηίζεληαη νη 

εηδήζεηο ήηαλ έλα θνκκάηη – θιεηδί ηεο αμίαο ηνπο. Απηό έρεη αιιάμεη. Έρνπκε 

πεξάζεη από έλα θόζκν όπνπ ήηαλ δύζθνιν λα ζπιιέμνπκε εηδήζεηο, ζε έλα θόζκν 

όπνπ είλαη δύζθνιν λα ζπιιέμνπκε κόλν ηηο εηδήζεηο πνπ επηζπκνύκε. αλ 

απνηέιεζκα, έπξεπε λα ζθεθηόκαζηε πξνζεθηηθά ζρεηηθά κε ην ηί θάλνπκε θαη πώο 

πξνζζέηνπκε αμία» (Rabin, 2003, p. 1) 

 Μία άπνςε, ε νπνία πεξηθιείεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο: εηδήζεηο, νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε απηώλ. Η αθόινπζε εηζήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από κία πξνζπάζεηα 

λα εληνπηζζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ νξηζκέλα επξέσο πηνζεηεκέλα από ηελ 

θνηλόηεηα ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο πξόηππα γηα ηελ νξγάλσζε, δόκεζε θαη 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εηδήζεσλ. 

ηνλ ηνκέα ηνπ εθδνηηθνύ θαη πην εηδηθά ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ πεξηβάιινληνο 

ππάξρνπλ πξόηππα, όπσο ηα NewsML, Nitf, Prism, XMLNews, θ.ά. Απηά ηα 

πξόηππα είλαη ζεκαληηθά θαη βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πεξηγξαθή, ηελ νξγάλσζε, ηελ 

ηεθκεξίσζε, αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε εηδεζενγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κεγάισλ 

θνξέσλ, όπσο είλαη νη εθεκεξίδεο, ηα πξαθηνξεία εηδήζεσλ, νη εθδνηηθνί νίθνη, θιπ. 

Κύξηνο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο είλαη λα καο εηζάγεη ζηνλ θόζκν 

ησλ πνηθίισλ πξνηύπσλ, ηα νπνία ππάξρνπλ θαη εθαξκόδνληαη ζηε βηνκεραλία 

εηδήζεσλ θαη ζπγρξόλσο λα γλσξίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε ρξεζηκόηεηα θαη 

ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμήο ηνπο ηόζν ζην δεκνζηνγξαθηθό ηνκέα, όζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελ γέλεη Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθόξεζεο. 
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Δπιζκόπηζη Κσριόηερφν Προηύπφν για ηη Γιατείριζη Διδήζεφν 
 

Σα δηάθνξα πξόηππα, ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή ζπλερίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε βηνκεραλία εηδήζεσλ, ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε κία 

θαηεγνξηνπνίεζε ην θαζέλα από απηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ θαιύςνπλ θαη 

δηεπζεηνύλ κε ηελ ρξήζε ηνπο. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη, κε βάζε ην ζπκβαηηθό ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν νη εηδήζεηο κεηαδίδνληαλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νξγαληζκώλ, ππάξρνπλ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη πνηθίια ζπζηαηηθά κέξε γηα λα εληάμνπκε ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξόηππα (Dumbill, 2000). Έηζη έρνπκε: 

 Σν Πρφηόκολλο (Protocol): ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα κεηαθέξεη ηελ 

πιεξνθνξία κεηαμύ ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ πάλσ ζην κέζν κεηάδνζεο 

 Ο Φάκελος (Envelope): ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαγλσξίδεη έλα ηκήκα 

πιεξνθνξίαο 

 Η Δπικεθαλίδα (Header): ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ελόο εηδεζενγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 Σν Περιετόμενο (Content): ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πξαγκαηηθό (θαζαπηό) 

πεξηερόκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ (Dumbill 2000) 

 

   NEWSML 

 

Σν NewsML (News Markup Language) έρεη αλαπηπρζεί θαη επηθπξσζεί σο έλα 

αλνηθηό πξόηππν από ην Γηεζλέο πκβνύιην Σύπνπ θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

(International Press Telecommunications Council) γηα ηε δόκεζε θαη δηαρείξηζε 

εηδήζεσλ. Σν Γηεζλέο πκβνύιην Σύπνπ θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηδξύζεθε ην 1965 κε 

ζθνπό ηε δηαθύιαμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ελδηαθεξόλησλ ηνπ 

παγθόζκηνπ ηύπνπ θαη κία από ηηο πξσηαξρηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία εξγαιείσλ θαη πξνηύπσλ γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ εηδήζεσλ.  

Σν πξόηππν NewsML απνηειεί έλα από απηά ηα εξγαιεία. ηελ νπζία έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πνιπκεζηθώλ αληηθεηκέλσλ 

(θείκελν, θσηνγξαθία, ήρνο, βίληεν) αλεμαξηήησο ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο γιώζζαο, 

ηνπ κνξθνηύπνπ θαη ηνπ επηπέδνπ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδήζεσλ 

ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν (Bide, Mark et al, 2000, p. 12). Δίλαη βαζηζκέλν ζηε 

δηαδεδνκέλε  γιώζζα ζήκαλζεο XML θαη ζε άιια θαηάιιεια πξόηππα. Έρεη σο 

ζθνπό λα εκθαλίδεη μαλά  θαη λα δηαρεηξίδεηαη θνκκάηηα ειεθηξνληθώλ εηδήζεσλ, 

ζπιινγέο ηέηνησλ θνκκαηηώλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη ηα ζρεηηθά 

κεηαδεδνκέλα ηνπο κέζα από ηνλ επξύηεξν θύθιν δσήο ηνπο. Δπηηξέπεη ηελ παξνρή 

πνιιαπιώλ εκθαλίζεσλ ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο θαη ρεηξίδεηαη απζαίξεηεο αλακίμεηο 

ηύπσλ, κνξθνηύπσλ, γισζζώλ θαη θσδηθνπνηήζεσλ. (Goodman, 2002) 

Δπηηξέπεη, επίζεο, ηελ εμέιημε ησλ εηδεζενγξαθηθώλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην 

ρξόλν. Αλ θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από ην κέζν πνπ θέξεη ηελ πιεξνθνξία, ην 

NewsML παξέρεη εηδηθνύο κεραληζκνύο γηα λα ρεηξίδεηαη θαη θείκελν. Τπνζηεξίδεη 

ηελ πξνέιεπζε ηόζν ησλ κεηαδεδνκέλσλ όζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηδήζεσλ σο 

Protocols Envelope Metadata-Header Content 

ICE   NITF 

HTTP NewsML PRISM XML – News-Story 

FTP  XML - News Τπάξρνληα πνιπκεζηθά 

κνξθόηππα 
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επηβαιιόκελα. Κύξηα δξαζηεξηόηεηά ηνπ είλαη ε αληαιιαγή ησλ εηδήζεσλ. Λέγνληαο 

«Ανηαλλαγή ειδήζεων» ελλννύκε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κεηαθηλείηαη όρη κόλν 

ην βαζηθό πεξηερόκελν ησλ εηδήζεσλ, αιιά θαη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

πεξηερόκελν ζε κία πεξίιεςε (π.ρ. κεηαδεδνκέλα), πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν ρεηξηζκνύ ησλ εηδήζεσλ (π.ρ. δεδνκέλα δηαρείξηζεο εηδήζεσλ) θαη ηέινο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ εηδήζεσλ (π.ρ. δεδνκέλα 

αληαιιαγήο). (NewsML 1.2, Guidelines Version 1.00, 2004, p. 1) 

 Σν πξόηππν NewsML θπθινθόξεζε ζηελ πξώηε ηνπ έθδνζε (NewsML 1.0) ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2000, ελώ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 βγήθε ε δεύηεξε έθδνζή ηνπ 

(NewsML 1.1). Η πην πξόζθαηε έθδνζε (NewsML 1.2) πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2003 θαη απέδεημε πσο ην NewsML απνηέιεζε έλα ζηαζεξό πξόηππν 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο εθδνηηθήο θνηλσλίαο. 

 

  NITF 

 

Σν πξόηππν Nitf (News Industry Text Format) αλαπηύρζεθε κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία ησλ δύν ζεκαληηθόηεξσλ νξγαληζκώλ πξνηππνπνίεζεο γηα ηε βηνκεραλία 

εηδήζεσλ νη νπνίνη είλαη ην Γηεζλέο πκβνύιην Σύπνπ θαη Σειεπηθνηλσληώλ 

(International Press Telecommunications Council) ζηηο Η.Π.Α. θαη ε Ακεξηθαληθή 

Έλσζε Δθεκεξίδσλ (National Association of America). Απνηειεί  έλα δσξεάλ ζε 

δηάζεζε πξόηππν, θαιά ηεθκεξησκέλν θαη ππνζηεξηδόκελν θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελν από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθδόηεο εθεκεξίδσλ θαζώο θαη 

πξαθηνξεία εηδήζεσλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Η θαζηέξσζε ηεο γιώζζαο SGML 

(Standard General Markup Language) σο έλα ρξήζηκν θαη εμειηζζόκελν εξγαιείν 

κέζα ζηνπο εθδνηηθνύο θόιπνπο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ζεκειίσζε ελόο λένπ 

πξνηύπνπ, ηνπ Nitf. Η γιώζζα SGML, όπσο θαη ε δηάδνρόο ηεο XML, επέηξεπε 

ζηνπο εθδόηεο λα επηλνήζνπλ δηθό ηνπο ιεμηιόγην γηα λα πεξηγξάθνπλ κεηαδεδνκέλα 

θαη πεξηερόκελν. Όηαλ ε γιώζζα ζήκαλζεο XML παξνπζηάζηεθε σο έλα ππνζύλνιν 

ηεο SGML, ηόηε ην Nitf ηξνπνπνηήζεθε γηα λα γίλεη ζπκβαηό. Σν Nitf ρξεζηκνπνηεί 

ηε γιώζζα ζήκαλζεο XML γηα λα θαζνξίδεη ην πεξηερόκελν θαη ηε δνκή ησλ 

εηδεζενγξαθηθώλ άξζξσλ. Σα κεηαδεδνκέλα, πνπ ρξεζηκνπνηεί, εθαξκόδνληαη κέζα 

ζε όιν ην πεξηερόκελν ηεο είδεζεο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν αλαδεηήζηκεο θαη ρξήζηκεο από όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζε 

ζειίδεο HTML (Hypertext Markup Language). Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Nitf νη 

εθδόηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόζνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ εγγξάθσλ ζε έλα εύξνο θαη κε βάζε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπο. Απηά ηα έγγξαθα κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε 

HTML ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κνξθόηππν επηζπκεί έλαο εθδόηεο. Σν πξόηππν Nitf 

έρεη θπθινθνξήζεη ζε ηξεηο εθδόζεηο. Η πξώηε έθδνζε (Nitf 2.5) βγήθε ην 

επηέκβξην ηνπ 2000, ε δεύηεξε (Nitf 3.0) ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2001 θαη ε πην 

πξόζθαηε έθδνζε (Nitf 3.2), πνπ θπθινθόξεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2003. 

 

   XMLNews 

 

Σν πξόηππν XMLNews απνηειεί ίζσο έλα από ηα πην αλεπηπγκέλα κνξθόηππα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηε βηνκεραλία εηδήζεσλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό κέρξη 

πξόζθαηα. ρεδηάζηεθε από ηνλ David Megginson (2000) θαη είλαη ππνδηέζηεξν ηνπ 

Nitf. Σν θνκκάηη ηεο πεξηγξαθήο είλαη γλσζηό σο «XMLNews-Story». 

Δπηπξνζζέησο, ην XMLNews πεξηείρε ην ιεγόκελν «XMLNews-Meta», κία 
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εθαξκνγή ζε RDF (Resource Description Framework) γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εηδήζεσλ. 

Σν XMLNews-Meta είλαη έλα επεθηάζηκν ιεμηιόγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή εηδεζενγξαθηθώλ πεγώλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλίζηαληαη 

ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα πεξηγξάθεη ηα εμήο αθόινπζα: 

 Ταύηιζη (Identification): πξνζδηνξίδεη έλα κνλαδηθό ID ζηελ πεγή ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη 

 Πληροθορίες επικεθαλίδας (Header Information): παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε γιώζζα, ηνλ ηίηιν θαη γεληθόηεξα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

εηδεζενγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 Ορόζημα (Milestones): αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία όπσο, ε έθδνζε, ε 

θπθινθνξία, ε ιήςε εηδήζεσλ θαη νη ρξόλνη ιήμεο 

 Προέλεσζη (Provenance): δειώλεηαη ε πξνέιεπζε – πεγή ηεο 

εηδεζενγξαθηθήο ηζηνξίαο 

 Πνεσμαηικά δικαιώμαηα (Rights): εδώ έρνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

θάηνρν πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ (copyright) θαη ηα δηθαηώκαηα δηάζεζεο 

 Θεμαηικό σλικό (Subject Matter): παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απηόκαηε ηαμηλόκεζε 

 Σύνδεζη (Linking): πεξηγξάθνληαη νη εζσηεξηθέο ζπζρεηίζεηο κέζα ζηελ 

εηδεζενγξαθηθή ηζηνξία, π.ρ. ζύγρξνλε έθδνζε ζε ζρέζε κε παιηέο εθδόζεηο 

Δπηπξνζζέησο, ην XMLNews-Meta εθθξάδεηαη ζε ζρήκα RDF θαη είλαη 

επεθηάζηκν κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ από νξγαληζκνύο, πνπ 

ζέινπλ λα ην παξακεηξνπνηήζνπλ θαη λα ην επεθηείλνπλ κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη 

ηνπο ζθνπνύο ηνπο. 

 

          PRISM 

 

 Σν πξόηππν PRISM (Publishing Requirements for Industry Standard 

Metadata), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνύξγεζε ππό ηελ αηγίδα ηεο εηαηξείαο 

IDEAlliance (International Digital Enterprise Alliance), θαζνξίδεη έλα ιεμηιόγην 

κεηαδεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζηε γιώζζα XML θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε, 

ηε ζπγθνκηδή, ηε κεηεμέιημε θαη ηελ πνιπζθνπηκόηεηα πεξηνδηθώλ, εηδήζεσλ, 

θαηαιόγσλ, βηβιίσλ θαη ην δεζπόδνλ πεξηερόκελό ηνπο. Σν πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνηύπνπ PRISM μεθηλά από ηηο αλάγθεο ησλ εθδνηώλ λα 

ιακβάλνπλ, λα παξαθνινπζνύλ θαη λα κεηαθέξνπλ πνιπηκεκαηηθό πεξηερόκελν. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξόηππν εζηηάδεη ζηηο πξόζζεηεο ρξήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα, πνπ αθνξνύλ ηελ εκθάληζή ηνπ βξίζθνληαη έμσ από ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ.  

Δπηπιένλ, νη ηζύλνληεο ηεο βηνκεραλίαο εηδήζεσλ θαηάιαβαλ πνιύ ζύληνκα όηη ε 

παξαθνινύζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα από ηνλ θύθιν δσήο ηνπ  - ηε δεκηνπξγία, ηε 

ρξήζε, ην ζύλνιν, ηελ θνηλνπξαμία θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ 

ζηνηρείσλ – ζα ήηαλ κία δαπαλεξή εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζπάζεηα ρσξίο ηελ 

νξγάλσζή ηνπ κε ηε ρξήζε πξνηύπσλ. Έπξεπε, ινηπόλ, λα θαηαιήμνπλ ζε κία 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα ιεμηιόγηα θαη ηνπο νξηζκνύο πνπ θαζνξίδνπλ πσο έλα 

ζηνηρείν πεξηγξάθεηαη, αληαιιάζζεηαη θαη εθηίζεηαη, έηζη ώζηε κε απηόκαην ηξόπν 

λα αλαπηπρζνύλ θαη λέα εξγαιεία θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Σν Prism ζπζηήλεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ππαξρόλησλ πξνηύπσλ, κεξηθά ησλ 

νπνίσλ είλαη ην DC (Dublin Core), ην RDF, ην NewsML, ην NITF, ην RSS (Really 

Simple Syndication). Δπίζεο, πξνηείλεη δηάθνξεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO γηα 

ηνπνζεζίεο, γιώζζεο, θαη κνξθόηππα εκεξνκεληώλ θαη σξώλ. ηηο κέξεο καο, ην 
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PRISM απνηειείηαη από δύν πξνδηαγξαθέο. Η κία είλαη ην ίδην ην πξόηππν PRISM 

ην νπνίν παξέρεη ηνλ νξηζκό γηα όιν ην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηνπ θαη ε δεύηεξε 

είλαη ην PRISM Aggregator DTD πνπ απνηειεί έλα θαηλνύξγην κνξθόηππν γηα ηνπο 

εθδόηεο. Σν πξόηππν PRISM έρεη ηξεηο εθδόζεηο. Η πξώηε έθδνζε (PRISM 1.0) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001, ελώ ε δεύηεξε (PRISM 1.1) θπθινθόξεζε 

έλα ρξόλν αξγόηεξα (2002). Σέινο ε ηξίηε ηνπ έθδνζε (PRISM 1.2) θπθινθόξεζε 

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2004 θαηά ηελ νπνία ε Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ PRISM αλέπηπμε έλα 

πξόηππν ζε κνξθή XML, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ PRISM καδί κε 

ελζσκαησκέλν πεξηερόκελν, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεη απηόκαηε κεηάδνζε 

πεξηερνκέλνπ από ηνπο εθδόηεο ζηνπο δηαλνκείο θαη ζπιιέθηεο πιεξνθνξηώλ. 

 

    ICE 

 

Η αλαθνίλσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξσηνθόιινπ ICE (Information and Content 

Exchange) ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1998 από ηελ εηαηξεία IDEAlliance έδσζε κία λέα 

ώζεζε όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν «Αληαιιαγή Πεξηερνκέλνπ θαη Πιεξνθνξίαο». Η 

δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε ηνπ πξσηνθόιινπ πνπ βαζηδόηαλ ζηελ γιώζζα 

ζήκαλζεο XML θαη πξννξηδόηαλ γηα ρξήζε ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό απνηέιεζε έλα 

ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαλνκήο πιεξνθνξηώλ κέζα ζηελ εθδνηηθή 

θαη όρη κόλν θνηλσλία. Ήηαλ ζηελ νπζία έλα πξσηόθνιιν, ην νπνίν αθνξνύζε ηελ 

επόκελε γεληά ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. 

Η βαζηθή απνζηνιή ηνπ ICE είλαη λα δηεπθνιύλεη ηελ ειεγρόκελε δηαρείξηζε θαη 

αληαιιαγή ειεθηξνληθώλ κνλάδσλ κεηαμύ ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζπλεξγαηώλ θαη λα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Οη εθαξκνγέο, πνπ βαζίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξσηόθνιιν, επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα θαηαζθεπάδνπλ κε ζρεηηθά εύθνιν ηξόπν 

εθδνηηθά δίθηπα δηαλνκήο θαζώο πηνζεηνύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ππεξεζίεο ηνπ 

Παγθόζκηνπ Ιζηνύ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πνηθίια δίθηπα πιεξνθνξίαο. 

(Hammond, Hannay and Lund, 2004, p. 2) 

Σν ICE παξέρεη κία δνκή θαη κία αξρηηεθηνληθή πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απηόκαηε 

ελεκέξσζε, επεμεξγαζία θαη έιεγρν ησλ αληηθεηκέλσλ κε έλαλ αμηόπηζην ηξόπν 

ρσξίο ρεηξσλαθηηθό παθεηάξηζκα ή γλώζε ηεο δνκήο άιισλ ηζηνζειίδσλ. Όζνλ 

αθνξά ηηο ηζηνζειίδεο κε ηε κεγαιύηεξε δήηεζε, νη ηειηθνί ρξήζηεο επσθεινύληαη 

από πξννξηζκνύο ηνπ Ιζηνύ ηνπο πεξηζζόηεξν νινθιεξσκέλνπο θαη εύθνινπο ζε 

ρξήζε, νη νπνίνη κεηώλνπλ ην ελδερόκελν ηεο απνηπρίαο λα πξέπεη λα ςάρλνπλ  νη 

ρξήζηεο κέζα ζε αλεπαξθείο θαη ζηελά εζηηαζκέλεο ηζηνζειίδεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

βξνπλ απηό πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη. Σν πξσηόθνιιν ICE έρεη δύν εθδόζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Η πξώηε (ICE 1.0) εθδόζεθε θαη 

θπθινθόξεζε ην 1998, ελώ ηέζεθε σο εκείσκα ζην W3C (World Wide Web 

Consortium) ην 1999. Η δεύηεξε (ICE 2.0) εθδόζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003, ελώ 

σο ηειηθή έθδνζε (version) αλαθνηλώζεθε ην Αύγνπζην ηνπ 2004. 

 

   IPTC 7901 

 

Σν IPTC (International Press Telecommunications Council) 7901 αλαπηύρζεθε 

από ηνλ νξγαληζκό IPTC, ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ θεηκέλνπ 

ζε εθεκεξίδεο, πξαθηνξεία εηδήζεσλ θαη άιινπο παξαιήπηεο εηδήζεσλ. Η πξώηε ηνπ 

έθδνζε εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ελεκεξσλόηαλ ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηνπ έθδνζε (IPTC 7901 5.0), ε νπνία 

εγθξίζεθε ην 1995. Από ηόηε, όκσο, θαη κεηά ε αλάπηπμε ηνπ IPTC 7901 ζηακάηεζε 

παξόιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ρώξεο αθόκε θαη ζήκεξα. 
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Πξννξηδόηαλ γηα δηεζλή ρξήζε θαη γηα απηό ην ιόγν ππνιόγηδε ηερληθέο θαη 

γισζζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηάθνξεο ρώξεο θαη ζρεδηάζηεθε κε γλώκνλα ηε 

ρξήζε ηνπ ζε πνιπάξηζκεο γιώζζεο θαη αιθάβεηα. 

 

   IIM 

 

Σν IIM (Information Interchange Model) ππήξμε θαη ην πξώην κνξθόηππν 

αληαιιαγήο πνιπκεζηθώλ εηδήζεσλ. ρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε κέζα από ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ IPTC θαη ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Δθεκεξίδσλ / NAA. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί είραλ σο ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο εθαξκόζηκνπ ζε 

παγθόζκην επίπεδν κνληέινπ γηα ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ εηδώλ ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, 

ινηπόλ, πξνέθπςε ην 1991 κέζα από απηή ηελ πξνζπάζεηα ε πξώηε έθδνζε ηνπ IIM 

(IIM 1.0), ε νπνία θαη ζηε ζπλέρεηα δέρζεθε αξθεηέο βειηηώζεηο. Η αλάπηπμε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκθάληζε ηεο XML όζνλ αθνξά ηελ 

επαλεκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζην πάγσκα ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηύπνπ ην 1997. Η πην πξόζθαηε θαη ηειεπηαία έθδνζε ηνπ IIM 

είλαη ε IIM 4.1. 

Σα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ είλαη γλσζηά σο «IPTC headers». 

Δηαηξείεο, όπσο ε Adobe Systems Inc. έρνπλ εθεύξεη έλαλ δηθό ηνπο κεραληζκό γηα 

λα εηζάγνπλ δνκέο κεηαδεδνκέλσλ κέζα ζην Photoshop, JPEG θαη TIFF αξρεία, θαη 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ IIM θαζώο θαη αξθεηά από ηα ζηνηρεία 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ. Ο κεραληζκόο εηζαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ εθαξκόζηεθε 

επίζεο θαη από άιινπο παξαγσγνύο ινγηζκηθνύ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν πνιιά 

πξνγξάκκαηα βηβιηνζεθώλ είλαη ηθαλά λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ «IPTC 

headers». 

Πέξα από όια απηά, ην πξόηππν IIM ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό ηελ παξνρή 

επηθνηλσλίαο ζε παγθόζκην επίπεδν θαη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ εηδώλ δεδνκέλσλ, 

όπσο θείκελν, θσηνγξαθίεο, γξαθηθά, θιπ., κέζα ζε έλα κνλαδηθό δίθηπν ή έλα 

κνλαδηθό κέζν απνζήθεπζεο. Δπηπξνζζέησο, παξέρεηαη έλαο κεραληζκόο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ππάξρνληα κνξθόηππα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. 
 

Κφδικοποίηζη με ηο  Πρόησπο NewsML 

Πληροθορίες ζτεηικά με ηο Διδηζεογραθικό Ανηικείμενο 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο θξίζεθε αλαγθαία θαη εμαηξεηηθά 

ρξήζηκε ε εθαξκνγή θαη ε πινπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ελόο εηδεζενγξαθηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν απνηειείηαη από κία ζεηξά επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ όια καδί έλα εηδεζενγξαθηθό αληηθείκελν κε ζρεηηθό ζεκαηηθό 

πεξηερόκελν. Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε θσδηθνπνίεζε ηξηώλ θεηκέλσλ θαη κίαο εηθόλαο 

κε βάζε ην πξόηππν NewsML. Σν εηδεζενγξαθηθό αληηθείκελν, ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη γηα λα απνηειέζεη θαη κία είδεζε ζην ζύλνιό ηεο κε ζθνπό ηελ 

απνζηνιή ηεο ζε κία άιιε εθεκεξίδα, ζπλίζηαηαη ζηα εμήο κέξε: 

 

 Έλα βηνγξαθηθό άξζξν γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Π. 

Καβάθε, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ εθεκεξίδα «ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΗΜΑ» 

ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 1922 – 1944 

 Μία εηθόλα / ζρέδην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Π. Καβάθε, πνπ ζπλνδεύεη ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν 
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 Έλα πνίεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Π. Καβάθε ζηελ ειιεληθή γιώζζα κε 

ηίηιν «Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο», ην νπνίν παξαηίζεηαη 

νιόθιεξν κέζα ζην βηνγξαθηθό άξζξν 

 Η έθδνζε ηνπ πνηήκαηνο ζηελ αγγιηθή γιώζζα κε ηίηιν «Waiting for 

the Barbarians», δνζκέλε από ηελ πνηήηξηα Dana Bonstrom ζε 

κεηάθξαζε ηνπ ηξαηή Υαβηάξα ζηηο Δθδόζεηο «Δξκήο» (2004), ζην 

βηβιίν κε ηίηιν «C. P. CAVAFY, the Canon. The Original One 

Hundred and Fifty – four Poems» 

 

Η ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε, ε νπνία πξνηείλεηαη θαη ζα παξαηεζεί 

αθνινύζσο, απνηειεί έλα έξγν ζύλζεην. θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο 

είλαη λα αλαδείμεη κία λέα πξόηαζε όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε ελόο εηδεζενγξαθηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε επηκέξνπο αληηθείκελα δηαθνξεηηθνύ είδνπο, 

πξνεξρόκελα από δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη απνδηδόκελα ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο. 

Η ζπληαθηηθή θαη ελλνηνινγηθή πεξηγξαθή απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαζώο 

επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο θαη απόδνζήο ηνπο από ην πξόηππν NewsML 

απνηειεί έλα ελζαξξπληηθό θαη νπζηαζηηθό βήκα. ηελ νπζία ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα κπνξνύλ λα ζπγθξνηήζνπλ θάηη εληαίν, όηαλ έρνπλ έλα θνηλό 

ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα. Βαζίδνληαη ζε κία εληαία ζεκαηηθή ελόηεηα, ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα από ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

εηδεζενγξαθηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

Η πινπνίεζε απηή απνηειεί παξάιιεια θαη έλα ζεκαληηθό εγρείξεκα γηα ηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθόξεζεο, γηαηί αλαδεηθλύεη ηηο απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο θαη 

ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ κέζα από απηή ηελ δηαδηθαζία. Σα δηάθνξα 

είδε κεηαδεδνκέλσλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην εηδεζενγξαθηθό ηεθκήξην θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο θαζώο θαη ηα δεδνκέλα εθείλα πνπ αθνξνύλ 

πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε ηεο είδεζεο ζπληεινύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ζηόρνπ ηεο όιεο πξνζπάζεηαο πνπ είλαη ε άκεζε, εύζηνρε, θαη νπζηώδεο 

πιεξνθόξεζε.  

 

Δπιλογή ηοσ προηύποσ & εηικέηες περιγραθής ηοσ Διδηζεογραθικού 

Ανηικειμένοσ 

 

Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηύπνπ (NewsML) γηα ηελ αθνινπζνύκελε 

πεξηγξαθή θαη παξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζύκθσλα κε ηέζζεξα ζεκαληηθά 

θξηηήξηα: 

 Σν είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έπξεπε λα θσδηθνπνηεζνύλ 

 Σν επίπεδν ηεο θσδηθνπνίεζεο 

 Σελ επηθξάηεζε, αλαγλώξηζε θαη πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνηύπνπ ζηνλ ρώξν ηεο εηδεζενγξαθηθήο εθδνηηθήο θνηλσλίαο 

 Σηο αλάγθεο πεξηγξαθήο ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ θαη δηαρεηξηζηώλ απηνύ 

Η πεξηγξαθή ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ μεθηλά κε ηελ xml έθδνζε 

1.0 ζε θσδηθνπνίεζε UTF-8 (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>). ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δήισζε ηνπ DOCTYPE (<!DOCTYPE NewsML SYSTEM 

"NewsML_1.2.dtd">) θαη ηέινο δίλεηαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ NewsML 

εηδεζενγξαθηθνύ ηεθκεξίνπ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξα μερσξηζηά NewsItems.  

Η επηινγή ησλ εηηθεηώλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

βάζε ηα ζηνηρεία, πνπ έπξεπε λα θσδηθνπνηεζνύλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα  NewsItems 

θαη βνήζεζε νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά ζηελ όιε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο. 



Διέλε Μακκά 

16ν Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, 1 – 3 Οθησβξίνπ 2007 9 

Δπιλογή XML EDITOR για ηην κφδικοποίηζη ηοσ ανηικειμένοσ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ 

επηιέρζεθε, ύζηεξα από κειέηε, ν XML Spy 2005 Home Edition. 

Σν NewsML DTD εηζήρζε ζηνλ XML EDITOR θαη έλα θαηλνύξγην έγγξαθν 

δεκηνπξγήζεθε, γηα λα επηιερζνύλ ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία (elements) ζύκθσλα κε 

ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ 

(NewsObject). ε θάζε βήκα, αιιά θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θσδηθνπνίεζεο έγηλε έιεγρνο εγθπξόηεηαο (validation) ηεο δνκήο ηνπ XML 

ηεθκεξίνπ. 

 

Γιαδικαζία μεηαηροπής ηης XML μορθής ηοσ Διδηζεογραθικού Ανηικειμένοσ 

ζε HTML μορθή 

 

Η αθξηβήο δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζήζεθε γηα λα κεηαηξαπνύλ θαη λα 

απεηθνληζζνύλ ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα από ηελ XML κνξθή ζε κία ζειίδα ηνπ 

Ιζηνύ κε ηελ κνξθή HTML είλαη αθνινύζσο ε παξαθάησ : 

 

1) Καη’ αξρήλ εληνπίζζεθε ην DTD, ην νπνίν επηθπξώλεη δεδνκέλα. Πξόθεηηαη 

γηα ην NewsML_1.2.dtd. (http://www.newsml.org/pages/spec_main.php).  

 

2) Σνπνζεηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν DTD ζηελ εθαξκνγή Stylevision ηεο Altova, 

ε νπνία αλέιαβε λα δηαβάζεη ην ζρήκα ηνπ DTD. (http://www.altova.com) 

 

3)  Δπηπξνζζέησο, εηζήρζε ην XML έγγξαθν XMLData.xml ζηελ εθαξκνγή 

Stylevision. 

 

 
 

http://www.newsml.org/pages/spec_main.php
http://www.altova.com/
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4)Σν πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο Stylevision, κέζσ ελόο editor ηνλ νπνίν δηαζέηεη, 

έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα παξαρζεί ην αξρείν genhtml.xslt, ρξεζηκνπνηώληαο σο 

δεδνκέλα εηζαγσγήο ηα δύν παξαπάλσ αξρεία (NewsML_1.2.dtd & 

XMLData.xml). 

 

5)Ο ξόινο ηνπ αξρείνπ genhtml.xslt είλαη λα κεηαηξέςεη θαη λα απεηθνλίζεη ην 

XML έγγξαθν ζε κνξθή HTML. 

 

 

 
 

 

Σσμπεράζμαηα 

 

Η επηζθόπεζε ησλ δηαθόξσλ πξνηύπσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

εηδήζεσλ απέδεημε όηη επηθξαηνύλ ζην ρώξν ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθόξεζεο 

δπλαηόηεηεο θαη ηερλνινγίεο, πνπ έρνπλ άκεζν ζηόρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζσζηήο νξγάλσζεο, ηεθκεξίσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δνκνύληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, έηζη ώζηε 

λα απνθηνύλ λόεκα νη έλλνηεο θαη νη ζεκαζίεο πνπ εθθξάδνπλ. Δδώ έξρνληαη λα 

θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ηα πξόηππα, πνπ ζαλ ζθνπό έρνπλ λα 

πεξηγξάςνπλ, λα δνκήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά όρη κόλν 

ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ εηδεζενγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη ζηελ αληαιιαγή 

ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα λα ηηο θαηαιαβαίλνπλ. 

πλεπώο, ζεκαληηθό βήκα απνηειεί θαη ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ θαηέρνπλ ηελ όπνηα πιεξνθνξία. Σν NewsML απνηειεί έλα από ηα 

πξόηππα θαη ε γιώζζα ζήκαλζεο XML κία ηερλνινγία. Απηό ην πξόηππν, όπσο ην 

γλσξίζακε, αληηθαηνπηξίδεη ηελ απμαλόκελε ζεκαληηθόηεηα ησλ εηδεζενγξαθηθώλ 

ηζηνξηώλ θαη απνηειεί έλα πξόηππν, πνπ δεκηνπξγεί θαη πξνβάιιεη ηελ αμία ηεο 

είδεζεο. 
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Δπηπξνζζέησο, είλαη έλα εληειώο θαηλνύξγην πξόηππν, ην νπνίν ζπλερώο 

επηδέρεηαη πξνζζήθεο θαη επεθηάζεηο κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε θαη θαιύηεξε 

εθαξκνγή ηνπ. Απηό δηαθαίλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη 

νξγαληζκνί (Πξαθηνξείν Ρώπηεξ, Γαιιηθό Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ), πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ, παξέρνπλ ηε βνήζεηά ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, ελώ 

παξάιιεια ν νξγαληζκόο IPTC, πνπ απνηειεί θαη παξαγσγό ηνπ, θάλεη πξνζπάζεηεο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε άιια πξόηππα πεξηγξαθήο 

βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. 

ε κία θνηλσλία – όπσο ε ζεκεξηλή ραξαθηεξηδόκελε θαη σο Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο – κέζα ζηελ νπνία θαζεκεξηλά  νη θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο 

πξνθύπηνπλ κε γξήγνξν θαη άκεζν ηξόπν, ε ρξήζε ησλ πξνηύπσλ θαη ησλ δηαθόξσλ 

ηερλνινγηώλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηάζεζή ηνπο απνηειεί κία επηηαθηηθή θαη 

ζπγρξόλσο νπζηαζηηθή αλάγθε.  
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