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Γηζαγςγή (1/2)

«Μη πνμμεζεοηέξ ζοκήζηδακ κα πηζηεύμοκ όηη ε ηθακόηεηα κα 
δηαηίζεκηαη μη εηδήζεηξ ήηακ έκα θμμμάηη – θιεηδί ηεξ αλίαξ 

ημοξ. Αοηό έπεη αιιάλεη. Έπμομε πενάζεη από έκα θόζμμ όπμο 
ήηακ δύζθμιμ κα ζοιιέλμομε εηδήζεηξ, ζε έκα θόζμμ όπμο είκαη 
δύζθμιμ κα ζοιιέλμομε μόκμ ηηξ εηδήζεηξ πμο επηζομμύμε. Οακ 
απμηέιεζμα, έπνεπε κα ζθεθηόμαζηε πνμζεθηηθά ζπεηηθά με ημ 

ηί θάκμομε θαη πώξ πνμζζέημομε αλία» 

(Rabin, 2003, p. 1)



Γηζαγςγή (2/2)

 Γκημπηζμόξ θαη ακάπηολε εονέςξ οημζεηεμέκςκ 
πνμηύπςκ & ενγαιείςκ μνγάκςζε, δόμεζε 
θαη δηαπείνηζε πιενμθμνηώκ  (εηδεζεμγναθηθώκ ηζημνηώκ)

 Γθδμηηθή & Δεμμζημγναθηθή Ημηκςκία               NewsML, 
Nitf, Prism, XMLNews, θ.ά.

 Γνγαιεία γηα πενηγναθή, μνγάκςζε, ηεθμενίςζε, 
ακηαιιαγή & δηαπείνηζε εηδήζεςκ μεγάιςκ θμνέςκ 
(εθεμενίδεξ, πναθημνεία εηδήζεςκ, εθδμηηθμί μίθμη, θ.ά.)

 Ακαγθαηόηεηα & πνεζημόηεηα ύπανλεξ ηςκ ενγαιείςκ γηα 
ηε δηάδμζε ηεξ πιενμθμνίαξ ζηεκ εθδμηηθή θαη εκ γέκεη 
θμηκςκία ηεξ πιενμθόνεζεξ



Protocols Envelope Metadata-
Header

Content

ICE NITF

HTTP NewsML PRISM XML – News-
Story

FTP XML - News

Ρπάρτομηα 
πολσμεζικά 
μορθόησπα



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

NewsML (News Mark-up Language)

 Ακμηθηό πνόηοπμ, ακεπηογμέκμ & επηθονςμέκμ από ημ IPTC
(International Press Telecommunications Council) γηα ηε δόμεζε & 
δηαπείνηζε εηδήζεςκ

 Απμηειεί έκα ζομβαηό, επεθηάζημμ & εοέιηθημ ενγαιείμ γηα ηα 
εηδεζεμγναθηθά ηεθμήνηα, πμο βαζίδεηαη ζηε γιώζζα ζήμακζεξ XML

 Νανέπεη ηε δοκαηόηεηα μεηαθμνάξ πμιομεζηθώκ εηδεζεμγναθηθώκ 
ακηηθεημέκςκ

 Γπακεμθακίδεη θαη δηαπεηνίδεηαη θμμμάηηα ειεθηνμκηθώκ εηδήζεςκ, 
ζοιιμγέξ ηέημηςκ θμμμαηηώκ, ηηξ ζπέζεηξ μεηαλύ ημοξ θαη ηα 
ζπεηηθά μεηαδεδμμέκα ημοξ μέζα ζημκ εονύηενμ θύθιμ δςήξ ημοξ



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

 Γπηηνέπεη ηεκ πανμπή πμιιαπιώκ εμθακίζεςκ ηεξ ίδηαξ πιενμθμνίαξ θαη 
πεηνίδεηαη ακαμίλεηξ ηύπςκ, μμνθμηύπςκ, γιςζζώκ θαη θςδηθμπμηήζεςκ

 νεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θςδηθμπμίεζε & ακηαιιαγή εηδεζεμγναθηθώκ 
ηεθμενίςκ

 Ηύνηα δναζηενηόηεηά ημο ε «ακηαιιαγή εηδήζεςκ»

 «Ακηαιιαγή Γηδήζεςκ» : ε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία μεηαθηκείηαη ημ βαζηθό 
πενηεπόμεκμ ηςκ εηδήζεςκ & ηα δεδμμέκα πμο πενηγνάθμοκ ημ 
πενηεπόμεκμ ζε μία πενίιερε (μεηαδεδομέμα), πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημκ 
ηνόπμ πεηνηζμμύ ηςκ εηδήζεςκ (δεδομέμα διατείριζης ειδήζεωμ) & 
πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηε δηαδηθαζία μεηαθμνάξ ηςκ εηδήζεςκ (δεδομέμα 
αμηαλλαγής)



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

 Απμηειεί ημκ πημ εονύ & πμιύπιεονμ ηνόπμ γηα ηε μεηαθμνά όιςκ ηςκ 
ηύπςκ δεδμμέκςκ (θείμεκμ, θςημγναθία, ήπμξ, βίκηεμ) μεηαλύ 
ζοζηεμάηςκ δηαπείνηζεξ πιενμθμνηώκ & θάκεη ηεκ ακηαιιαγή επανθή & 
αληόπηζηε

 Απμηειείηαη από 118 ζημηπεία (elements)

 Δμμή
ημ Γπίπεδμ Ακηαιιαγήξ (Exchange Level)
ημ Γπίπεδμ Δηαπείνηζεξ (Management Level)
ημ Γπίπεδμ Δμμήξ (Structure Level)
ημ Γπίπεδμ Νενηεπμμέκμο (Content Level)

 Οε θάζε επίπεδμ πενηγνάθεηαη έκα εηδεζεμγναθηθό ακηηθείμεκμ (news 
object)

 Πα «news objects» δηαθνίκμκηαη ζε ηέζζενα είδε
ημ NewsEnvelope

ημ NewsItem
ημ NewsComponent
ημ ContentItem



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

Nitf (News Industry Text Format)

 Γονέςξ πνεζημμπμημύμεκμ πνόηοπμ, ακεπηογμέκμ από ημοξ 2 
ζεμακηηθόηενμοξ μνγακηζμμύξ πνμηοπμπμίεζεξ γηα ηε βημμεπακία εηδήζεςκ, 
ημ IPTC (International Press Telecommunications Council) & ηεκ NAA
(Newspaper Association of America)

 Δεμημονγήζεθε μεηά από ηεκ ακάγθε ηςκ εθδμηώκ γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε 2 
παιαημηένςκ πνμηύπςκ (ANPA 1312 & IPTC 7901)

 Ανπηθά ζπεδηάζηεθε με βάζε ηε γιώζζα SGML, πνμθάημπμ ηεξ γιώζζαξ 
ζήμακζεξ XML

 Ιε ηεκ εμθάκηζε ηεξ XML, ημ πνόηοπμ Nitf ηνμπμπμηήζεθε γηα κα γίκεη 
ζομβαηό



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

 νεζημμπμηεί ηεκ XML γηα κα θαζμνίδεη ηε δμμή θαη ημ πενηεπόμεκμ 
ηςκ εηδεζεμγναθηθώκ άνζνςκ

 Παύηηζε & πενηγναθή ζεμακηηθμύ ανηζμμύ παναθηενηζηηθώκ ηςκ 
εηδήζεςκ (π.π. ζε πμημκ ακήθμοκ ηα πκεομαηηθά δηθαηώμαηα & πμημξ 
μπμνεί κα πναγμαημπμηεί ακαδεμμζηεύζεηξ, ζε πμημ μένμξ 
θαηαγνάθεθακ & πόηε μπμνμύκ κα ηεζμύκ ζε θοθιμθμνία, θαζώξ 
επίζεξ ακαιύμκηαη ηα μεηαδεδμμέκα θαη από ημκ ίδημ ημ ζοκηάθηε)

 Ιε ηε πνήζε ημο μη εθδόηεξ πνμζανμόδμοκ ηεκ εμθάκηζε ηςκ 
θεημέκςκ ημοξ ζε έκα εύνμξ & με βάζε ηηξ ελαημμηθεομέκεξ ακάγθεξ 
ηςκ πνεζηώκ ημοξ

 Πμ πνόηοπμ Nitf πνεζημμπμηείηαη απμθιεηζηηθά γηα ηεκ 
θςδηθμπμίεζε ημο θεημέκμο εκόξ άνζνμο ή μίαξ είδεζεξ



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

XMLNews (eXtensible Mark-up Language News)

 Ννόηοπμ πμο πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πενηγναθή ημο πενηεπμμέκμο 
ηςκ εηδήζεςκ 

 Βαζηθά ημο παναθηενηζηηθά : ημ «XMLNews-Meta» & ημ 
«XMLNews-Story»

 Πμ «XMLNews-Meta» εθθνάδεηαη ζε ζπήμα RDF & απμηειεί έκα 
επεθηάζημμ ιεληιόγημ

 Παύηηζε
 Γπηθεθαιίδα
 Μνόζεμα
 Ννμέιεοζε
 Νκεομαηηθά δηθαηώμαηα
 Θεμαηηθή ηαληκόμεζε
 Ούκδεζε

 Πμ «XMLNews-Story» είκαη γκςζηό ςξ ημ θμμμάηη ηεξ πενηγναθήξ 
ηςκ εηδεζεμγναθηθώκ ηζημνηώκ



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

Prism (Publishing Requirements for Industry Standard 
Metadata)

 Ακαπηύπζεθε από ηεκ εηαηνεία IDEAlliance (International Digital 
Enterprise Alliance)

 Ηαζμνίδεη έκα ιεληιόγημ μεηαδεδμμέκςκ, βαζηζμέκμ ζηε γιώζζα 
ζήμακζεξ XML

 νεζημμπμηείηαη γηα ηε δηαπείνηζε, ζογθμμηδή & πμιοζθμπημόηεηα 
εηδήζεςκ, πενημδηθώκ, βηβιίςκ & ημ δεζπόδςκ πενηεπόμεκό ημοξ

 νήζημμ & ζεμακηηθό πνόηοπμ γηα ηε βημμεπακία εηδήζεςκ & ημοξ 
εθδόηεξ 



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

 Οπεδηαζμέκμ κα πνεζημμπμηείηαη απεοζείαξ ζημ Δηαδίθηομ, κα 
οπμζηενίδεη μία εονεία πμηθηιία εθανμμγώκ ηςκ πεγώκ πμο 
πενηγνάθμκηαη, κα πνμζανμόδεηαη ζε ζογθεθνημέκε XML ζύκηαλε & 
κα ζομβαδίδεη με πναθηηθμύξ, εθανμόζημμοξ μεπακηζμμύξ

 Δύμ πνμδηαγναθέξ ημο πνμηύπμο : ημ ίδημ ημ πνόηοπμ «Prism» & ημ 
«Prism Aggregator DTD»

 Πμ «Prism» μνίδεη όιμ ημ πιαίζημ ηςκ ενγαζηώκ ημο

 Πμ «Prism Aggregator DTD» πνεζημμπμηείηαη γηα ηε μεηαθμνά ημο 
πενηεπμμέκμο ηςκ εηδήζεςκ ζηηξ ηζημζειίδεξ ημο Ναγθόζμημο Ζζημύ, 
ζημοξ δεμμζημγνάθμοξ ηςκ μεγάιςκ δεμμζημγναθηθώκ θμηκμπναληώκ 
& ζημοξ δηαπεηνηζηέξ πιενμθμνηώκ δηαθόνςκ ζοκενγαηηθώκ 
ζπεμάηςκ



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

ICE (Information and Content Exchange)

 Πμ πνςηόθμιιμ ICE δεμημονγήζεθε & ακαπηύπζεθε από ηεκ 
εηαηνεία IDEAlliance (International Digital Enterprise Alliance)

 νεζημμπμηείηαη γηα ηεκ «Ακηαιιαγή Νενηεπμμέκμο & 
Νιενμθμνίαξ» ζημκ Ναγθόζμημ Ζζηό

 Βαζηθή ημο απμζημιή : ε δηεοθόιοκζε ηεξ δηαπείνηζεξ & ηεξ 
ακηαιιαγήξ ηςκ εηδεζεμγναθηθώκ ειεθηνμκηθώκ μμκάδςκ μεηαλύ 
ηςκ εκδηαθενόμεκςκ ζοκενγαηώκ

 Γπηηνέπεη ηεκ θαηαζθεοή εθδμηηθώκ δηθηύςκ δηάζεζεξ 
πιενμθμνηώκ

 Ε δμμή & ανπηηεθημκηθή ημο οπμζηενίδεη ηεκ αοηόμαηε εκεμένςζε, 
επελενγαζία & έιεγπμ ηςκ εηδεζεμγναθηθώκ ακηηθεημέκςκ

 Ιε ηε πνήζε ημο οπμζηενίδεηαη μία εύνςζηε δηακμμή πιενμθμνηώκ 
πςνίξ αοηή κα απμηειεί μία αθνηβή & με νμπή ζε ιάζε δηαδηθαζία



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

IPTC 7901

 Ακαπηύπζεθε από ημ IPTC (International Press 
Telecommunications Council)

 νεζημμπμημύκηακ γηα μεηάδμζε μεκομάηςκ θεημέκμο ζε 
εθεμενίδεξ, πναθημνεία εηδήζεςκ & άιιμοξ παναιήπηεξ εηδήζεςκ

 Οπεδηάζηεθε γηα ηε δηαπείνηζε πιενμθμνίαξ μέζς οπμιμγηζηηθώκ 
ζοζηεμάηςκ

 Ρπμιμγίζηεθακ ηεπκηθέξ & γιςζζηθέξ δηαθμνέξ πμιιώκ πςνώκ & ε 
ακάπηολή ημο έγηκε με γκώμμκα ηε πνήζε ημο ζε πμιοάνηζμεξ 
γιώζζεξ & αιθάβεηα 



Γεκηθή Γπηζθόπεζε Ηονημηένςκ Ννμηύπςκ γηα ηε 
Δηαπείνηζε Γηδήζεςκ

IIM (Information Interchange Model)

 Ρπήνλε ημ πνώημ μμνθόηοπμ ακηαιιαγήξ πμιομεζηθώκ 
εηδήζεςκ

 Οπεδηάζηεθε από ημ IPTC (International Press 
Telecommunications Council) & ηεκ NAA (Newspaper 
Association of America) με ζθμπό ηε δεμημονγία εκόξ 
εθανμόζημμο μμκηέιμο γηα ηε δηαπείνηζε όιςκ ηςκ εηδώκ 
δεδμμέκςκ ζε παγθόζμημ επίπεδμ

 Πα ζημηπεία ηςκ μεηαδεδμμέκςκ ημο είκαη γκςζηά ςξ «IPTC 
headers»



ΝΜΘΡ

ΙΓΟΖΗΜ

ΗΓΖΙΓΚΜ ΓΓΓΜΚΜΟ 
/ 

ΞΓΝΜΞΠΑΔ

ΙΓΠΑΔΜΟΕ/
ΔΖΑΚΜΙΕ 

/ΑΚΠΑΘΘΑΓΕ

ΝΞΩΠΜ

ΗΜΘΘΜ

ΝΞΜΠΡΝΜ

NEWSML ok ok ok

NITF ok ok

XMLNEWS ok ok

PRISM
ok ok

ICE ok ok ok

IPTC 7901
ok ok ok

IIM ok ok ok



Ηςδηθμπμίεζε με ημ Ννόηοπμ NewsML

Νιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημ Γηδεζεμγναθηθό Ακηηθείμεκμ

Γηδεζεμγναθηθό Ακηηθείμεκμ : ζεηνά επημένμοξ ακηηθεημέκςκ 
πμο ζοκζέημοκ έκα ακηηθείμεκμ με ζπεηηθό ζεμαηηθό   
πενηεπόμεκμ

- Βημγναθηθό Άνζνμ (Γθ. «Γιεύζενμκ Βήμα» 1922-1944)

- Γηθόκα/Οπέδημ Η. Ν. Ηαβάθε (Γθ. «Γιεύζενμκ Βήμα» 

1922-1944)

- Νμίεμα ημο Η. Ν. Ηαβάθε ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα

- Πμ ίδημ Νμίεμα ζηεκ αγγιηθή γιώζζα (Βηβιίμ.-Γθδόζεηξ  
«Γνμήξ», 2004)  



Γπηιμγή ημο Ννμηύπμο & Γηηθέηεξ Νενηγναθήξ ημο 
Γηδεζεμγναθηθμύ Ακηηθεημέκμο

Ε επηιμγή ημο NewsML έγηκε με βάζε 4 θνηηήνηα 

 Πμ είδμξ ηςκ δεδμμέκςκ πμο έπνεπε κα πενηγναθμύκ & 
κα θςδηθμπμηεζμύκ 

 Πμ επίπεδμ ηεξ θςδηθμπμίεζεξ

 Πεκ επηθνάηεζε, ακαγκώνηζε & οημζέηεζε ημο 
ζογθεθνημέκμο πνμηύπμο ζημ πώνμ ηεξ εθδμηηθήξ 
θμηκςκίαξ

 Πηξ ακάγθεξ πενηγναθήξ ημο εηδεζεμγναθηθμύ 
ακηηθεημέκμο & ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ πνεζηώκ & 
δηαπεηνηζηώκ αοημύ

Γηηθέηεξ Νενηγναθήξ ημο Γηδεζεμγναθηθμύ Ακηηθεημέκμο



Γηηθέηεξ Νενηγναθήξ ημο Γηδεζεμγναθηθμύ Ακηηθεημέκμο

<NewsML> <NewsLines> <Subject>
<NewsEnvelope> <HeadLine> <ContentItem>
<TransmissionId> <SubHeadLine> <MediaType>
<SentFrom> <ByLine> <Format>
<Party> <CopyrightLine> <DataContent>
<DateAndTime> <KeywordLine>
<NewsItem> <AdministrativeMetadata>
<Identification> <FileName>
<NewsIdentifier> <Provider>
<ProviderId> <Creator>
<DateId> <Source>
<NewsItemId> <Contributor>
<RevisionId> <RightsMetadata>
<PublicIdentifier> <CopyrightHolder>
<NewsManagement> <CopyrightDate>
<NewsItemType> <UsageRights>
<FirstCreated> <RightsHolder>
<ThisRevisionCreated> <DescriptiveMetadata>
<Status> <Language>
<NewsComponent> <SubjectCode>



Γπηιμγή XML EDITOR γηα ηεκ θςδηθμπμίεζε ημο ακηηθεημέκμο

XML Editors :

- ενγαιεία γηα ηεκ θςδηθμπμίεζε δηαθόνςκ ηεθμενίςκ, ηα μπμία 

θνμκηίδμοκ γηα ηεκ εγθονόηεηα & ηε ζοκηαθηηθή δμμή ημο 

ζπήμαημξ ηεξ πενηγναθήξ εκόξ ακηηθεημέκμο & θάκμοκ πνήζε ηεξ 

γιώζζαξ ζήμακζεξ XML

- θαηαγναθή πενηγναθηθώκ δεδμμέκςκ & θαηαπώνηζε αοηώκ οπό 

μμνθή εγγνάθςκ XML

- πιεζώνα XML Editors

XML Spy 2005 Home Edition



Νενηγναθή νεζημμπμηεζέκηςκ Πεπκμιμγηώκ

XML (eXtensible Mark-up Language)

 Ε γιώζζα ζήμακζεξ XML απμηειεί απόγμκμ ηεξ γιώζζαξ 
SGML 

 Ξόιμξ ηεξ : ε απόδμζε ζύκηαλεξ & ζεμαζημιμγίαξ ζηα 
δεδμμέκα

DTD (Document Type Definition)

 Ξόιμξ ημο : ε επηθύνςζε ηςκ δεδμμέκςκ ζηεκ XML μμνθή
 Απμηειεί ηε γναμμαηηθή ημο εγγνάθμο & είκαη μ μεπακηζμόξ 

ειέγπμο ηεξ εγθονόηεηαξ (validation) ηςκ XML δεδμμέκςκ
 «Γπηβάιιμκηαξ» έκα DTD ζε έκα XML έγγναθμ γκςνίδμομε 

όηη ε πιενμθμνία πμο πανέπεη ημ XML έγγναθμ είκαη έγθονε 
ή όπη



Νενηγναθή νεζημμπμηεζέκηςκ Πεπκμιμγηώκ

XSL (eXtensible Stylesheet Language)

 Ξόιμξ ημο : μ μεηαζπεμαηηζμόξ XML δεδμμέκςκ από μία δμμή Α 
ζε μία άιιε δμμή Β

 Ιία XML μμνθή μεηαηνέπεηαη

XML

Άιιε
XML

HTML



Ηςδηθμπμίεζε εηδεζεμγναθηθμύ ακηηθεημέκμο

<NewsManagement>

<NewsItemType FormalName="ΑΞΘΞΜ"></NewsItemType>

<FirstCreated>19330502</FirstCreated>

<ThisRevisionCreated>20010625</ThisRevisionCreated>

<Status FormalName="usable"></Status>

</NewsManagement>

<NewsComponent>

<NewsLines>

<HeadLine>Μ ΚΓΜΑΘΓΛΑΚΔΞΖΚΜΟ ΝΜΖΕΠΕΟ, Η. Ν. ΗΑΒΑΦΕΟ</HeadLine>

<SubHeadLine>Ε ΝΜΖΕΟΖΟ ΗΑΖ Ε ΔΩΕ ΠΜΡ</SubHeadLine>

<ByLine>ΞΜΔΑΟ, ΙΖ.</ByLine>

<CopyrightLine>ΓΘΘΕΚΖΗΜ ΣΕΦΖΑΗΜ ΑΞΓΖΜ ΠΡΝΜΡ ΗΑΖ ΙΙΓ 
2005:Δ.Μ.Θ.</CopyrightLine>

<KeywordLine>ΗΑΒΑΦΕΟ, Η. Ν.</KeywordLine>

<KeywordLine>ΝΜΖΕΙΑΠΑ</KeywordLine>

<KeywordLine>ΝΞΜΟΩΝΜΓΞΑΦΖΑ</KeywordLine>

</NewsLines>



Ηςδηθμπμίεζε εηδεζεμγναθηθμύ ακηηθεημέκμο

<AdministrativeMetadata>

<FileName>ΗΑΒΑΦΕΟ. ΒΖΜΓΞΑΦΖΑ</FileName>

<Provider>

<Party FormalName="ΓΘΘΕΚΖΗΜ ΣΕΦΖΑΗΜ ΑΞΓΖΜ ΠΡΝΜΡ ΗΑΖ ΙΙΓ
2005:Δ.Μ.Θ."></Party>

</Provider>

<Creator>

<Party FormalName="ELENI"></Party>

</Creator>

<Source>

<Party FormalName="ΓΘΓΡΘΓΞΜΚ ΒΕΙΑ (1922 - 1944)"></Party>

</Source>



Δηαδηθαζία Ιεηαηνμπήξ ηεξ XML μμνθήξ ημο Γηδεζεμγναθηθμύ 
Ακηηθεημέκμο ζε HTML μμνθή

Καη’ αρτήν ενηοπίζθηκε ηο DTD,

ηο οποίο επικσρώνει δεδομένα.

Πρόκειηαι για ηο NewsML_1.2.dtd

(http://www.newsml.org/pages/spec_main.php)

Τοποθεηήθηκε ηο ζσγκεκριμένο DTD

ζηην εθαρμογή Stylevision ηης Altova, 

η οποία ανέλαβε να διαβάζει ηο ζτήμα ηοσ DTD

(http://www.altova.com) 
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Δηαδηθαζία Ιεηαηνμπήξ ηεξ XML μμνθήξ ημο Γηδεζεμγναθηθμύ 
Ακηηθεημέκμο ζε HTML μμνθή

Επιπροσθέτως, εισήχθη το XML έγγραυο

XMLData.xml στην ευαρμογή Stylevision.



Δηαδηθαζία Ιεηαηνμπήξ ηεξ XML μμνθήξ ημο Γηδεζεμγναθηθμύ 
Ακηηθεημέκμο ζε HTML μμνθή

Το περιβάλλον ηης εθαρμογής Stylevision, 

μέζφ ενός editor ηον οποίο διαθέηει, έδφζε 

ηη δσναηόηηηα να παρατθεί ηο αρτείο 

genhtml.xslt, τρηζιμοποιώνηας φς 

δεδομένα ειζαγφγής ηα δύο παραπάνφ 

αρτεία (NewsML_1.2.dtd & XMLData.xml)

Ο ρόλος τοσ αρτείοσ genhtml.xslt είναι

να μεηαηρέυει και να απεικονίζει ηο XML 

έγγραθο ζε μορθή HTML



Οομπενάζμαηα

 Ννόηοπα & Γνγαιεία γηα ηε δηαπείνηζε εηδήζεςκ           άμεζμξ ζηόπμξ ε 
πναγμαημπμίεζε ηεξ ζςζηήξ ηεθμενίςζεξ, μνγάκςζεξ & δηαπείνηζεξ ηςκ 
πιενμθμνηώκ

 Δόμεζε, ζοκηαθηηθή & ζεμαζημιμγηθή, ηςκ πιενμθμνηώκ            
απμθημύκ κόεμα μη έκκμηεξ & μη ζεμαζίεξ πμο εθθνάδμοκ

 Ακηαιιαγή πιενμθμνηώκ μέζς ηεπκμιμγηώκ πμο επηηνέπμοκ ζηα 
δηαθμνεηηθά ζοζηήμαηα κα ηηξ θαηακμμύκ & κα επηθμηκςκμύκ / 
Δηαιεηημονγηθόηεηα ζοζηεμάηςκ

 Ημηκςκία ηεξ Νιενμθμνίαξ           πνήζε πνμηύπςκ, ενγαιείςκ & κέςκ 
ηεπκμιμγηώκ γηα ηεκ μνγάκςζε & δηάζεζε ηςκ πιενμθμνηώκ απμηειεί 
επηηαθηηθή – μοζηαζηηθή ακάγθε



@ Ννμβιεμαηηζμμί @

Βηβιημζήθεξ & Ανπεία με εηενμγεκείξ ζοιιμγέξ θαη 
πενηεπόμεκμ           εκζςμάηςζε & εθανμμγή εηδεζ. 
πνμηύπςκ ζε αοημμαημπμηεμέκα ζοζηήμαηά ημοξ 

Δεμημονγία βάζεςκ δεδμμέκςκ με εηδεζεμγναθηθό 
πενηεπόμεκμ           ελαημμηθεομέκεξ ακάγθεξ πνεζηώκ 

ζογθεθνημέκμ πνμθίι πνεζηώκ

Βηβιημζήθεξ - Γπηπεηνεμαηηθμί μνγακηζμμί

πανμπή ελεηδηθεομέκςκ οπενεζηώκ πιενμθόνεζεξ

ηνόπμη πνμζέιθοζεξ ηειηθώκ πνεζηώκ-πειαηώκ



Οαξ εοπανηζηώ πμιύ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ

Γιέκε Ιαμμά


