Παράρτημα ΙΙ: Κανόνεσ και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα ςε
οργανωτικό, ςημαςιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών ςυςτημάτων των
φορέων του δημόςιου τομέα.
1. Αρχζσ και κανόνεσ που αφοροφν ςτην οργάνωςη και ςτο ςυντονιςμό των
διαδικαςιών των εμπλεκομζνων φορζων για τη παροχή ολοκληρωμζνων
υπηρεςιών ςε πολίτεσ και επιχειρήςεισ
[ΘΤ.1]

Οι νομικζσ διατάξεισ που διζπουν κάκε διαδικαςία ι υπθρεςία τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφζρονται ςαφϊσ ςτθν τεκμθρίωςι τθσ.

[ΘΤ.2]

Οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνοφν για τθν υλοποίθςθ των
κατάλλθλων αλλαγϊν ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει κάκε διαδικαςία/
υπθρεςία που εκτελοφν/ παρζχουν, ζτςι ϊςτε θ διαδικαςία/ υπθρεςία να
εκτελείται/ παρζχεται ςφννομα και να διαςφαλίηεται θ νομικι ιςχφσ των
αποτελεςμάτων τθσ.

[KΠ.1]

Οι φορείσ που αναπτφςςουν διαδικτυακζσ πφλεσ ι πλθροφοριακά ςυςτιματα με
ςκοπό τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ
φορείσ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ εκκινοφν εγκαίρωσ τθ διαδικαςία προςαρμογισ του
νομικοφ πλαιςίου που διζπει τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ.

[ΘΤ.3]

Οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που ςυνεργάηονται/ διαλειτουργοφν για τθν
παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνοφν για τθν κατάλλθλθ
προςαρμογι των νομικϊν διατάξεων που περιγράφουν τισ διαδικαςίεσ που
εκτελοφνται ςε κάκε φορζα για τθν παροχι τθσ ςφνκετθσ υπθρεςίασ.

[ΘΤ.4]

Η προςαρμογι των διατάξεων του νομικοφ πλαιςίου για τθν παροχι μιασ ςφνκετθσ
υπθρεςίασ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται με ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων φορζων.

[ΘΤ.5]

Οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχουν υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνοφν για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ τθσ
πλθροφορίασ και των προςωπικϊν και ευαίςκθτων δεδομζνων των αποδεκτϊν των
υπθρεςιϊν. Οι φορείσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από το ιςχφον νομικό πλαίςιο, όπωσ αναφζρονται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ
τθσ παροφςασ.

[ΘΤ.6]

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διακζτουν λεπτομερι αποτφπωςθ
των υπθρεςιϊν που παρζχουν ςε πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ. Η
τεκμθρίωςθ των υπθρεςιϊν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ςυνοδεφεται από διαγραμματικι
απεικόνιςι τουσ και από περιγραφι των εγγράφων που χρθςιμοποιοφν.

[ΘΤ.7]

Η τεκμθρίωςθ των υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ παραρτιματοσ.

[ΘΤ.8]

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ορίςουν ζνα ςτζλεχοσ ωσ
«Επιχειρθςιακό Τπεφκυνο» για κάκε υπθρεςία που παρζχουν προσ πολίτεσ,
επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ.

[KΠ.2]

Ο ρόλοσ του «Επιχειρθςιακοφ Τπεφκυνου» μιασ υπθρεςίασ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ
αποδίδεται ςτον προϊςτάμενο τθσ οργανωτικισ μονάδασ του φορζα (Σμιματοσ ι
Διεφκυνςθσ) που ζχει τθν κφρια ευκφνθ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ.

τισ τυπικζσ αρμοδιότθτεσ του Επιχειρθςιακοφ υπευκφνου εμπίπτουν:


Ζ ηεθκεξίσζε (θαη ε ζπληήξεζε ηεο ηεθκεξίσζεο) ηεο ππεξεζίαο.



Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε βεκάησλ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε
ζηειέρε ηνπ θνξέα.



Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο.



Ζ εηζήγεζε ζεκείσλ βειηίσζεο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα.

[KΠ.3]

Εάν θ παροχι μιασ υπθρεςίασ απαιτεί τθν εκτζλεςθ περιςςοτζρων του ενόσ
διαδικαςιϊν, οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΔΤΝΑΝΣΑΙ ΝΑ προςδιορίςουν
επιπλζον ςτελζχθ ωσ «Τπευκφνουσ Διαδικαςιϊν».

Οι Τπεφκυνοι των διαδικαςιϊν ζχουν αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ με αυτζσ του
Επιχειρθςιακοφ Τπευκφνου τθσ υπθρεςίασ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ.

[ΘΤ.9]

Οι οργανωτικζσ μονάδεσ και οι ρόλοι που εμπλζκονται ςτθν παροχι μιασ
υπθρεςίασ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφζρονται ςαφϊσ ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ υπθρεςίασ.

[ΘΤ.10]

Για κάκε υπθρεςία που παρζχουν προσ πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ, οι
φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γνωρίηουν με ποιουσ φορείσ
επικοινωνοφν, το ςκοπό τθσ επικοινωνίασ και τισ πλθροφορίεσ που ανταλλάςςουν.
Σα επιχειρθςιακά ςθμεία επαφισ μεταξφ φορζων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ορίηονται ςε επίπεδο

οργανωτικϊν μονάδων των φορζων.

[ΘΤ.11]

Η τεκμθρίωςθ των ςφνκετων υπθρεςιϊν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει, εκτόσ από τισ
διαδικαςίεσ και τα βιματα παροχισ μιασ υπθρεςίασ, τα επιχειρθςιακά ςθμεία
επαφισ μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων και τθν πλθροφορία που
ανταλλάςςουν.

[ΘΚ.1]

Για τθν παροχι ςφνκετων υπθρεςιϊν, οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ μεταξφ τουσ ϊςτε να περιγράφονται και να
διαςφαλίηονται οι όροι τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ, με τελικό ςτόχο τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν.
Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα εξισ:


Σα επηρεηξεζηαθά ζεκεία επαθήο κεηαμχ ησλ θνξέσλ.



Σελ πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη.



Σνπο ρξφλνπο απφθξηζεο θάζε κέινπο ηεο ζπκθσλίαο ζηα αηηήκαηα πνπ ιακβάλεη
απφ ην άιιν κέινο.



Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ θάζε κέινο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληαιιάζζνληαη.

[ΘΤ.12]

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που παρζχουν τελικζσ υπθρεςίεσ ςε πολίτεσ,
επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ μεριμνοφν για τθν απεμπλοκι των
αιτοφντων από τθν ολοκλιρωςθ ενδιάμεςων υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν
παροχι των τελικϊν υπθρεςιϊν.

[ΘΚ.2]

Για λειτουργίεσ όπωσ παρουςίαςθ πλθροφορίασ, αυκεντικοποίθςθ χρθςτϊν και
αςφάλεια κατά τθ διακίνθςθ δεδομζνων ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ δίνεται θ δυνατότθτα
ςτουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ να χρθςιμοποιοφν διακζςιμεσ υποδομζσ τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ.

2. Αναπαράςταςησ Σημαςιολογικήσ Πληροφορίασ, μζςω δομών μεταδεδομζνων
[ΘΤ.13]

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουκοφν τθν υβριδικι
προςζγγιςθ για τθ δθμιουργία ςθμαςιολογικϊν μοντζλων.

Η υβριδικι προςζγγιςθ ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά:



Υξεζηκνπνηεί θαζνιηθφ κνληέιν πνπ πεξηέρεη έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο θνξέσλ.



Υξεζηκνπνηεί ηνπηθά κνληέια πνπ κνληεινπνηνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ
επηκέξνπο θνξέσλ.



Οη επηκέξνπο θνξείο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην θαζνιηθφ κνληέιν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθψλ
ηνπο ηνπηθψλ κνληέισλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θνηλή ρξήζε φξσλ θαη ελλνηψλ. Ζ
ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ησλ ηνπηθψλ κνληέισλ ζα γίλεηαη πάληα ζε αληηζηνηρία κε ην
θαζνιηθφ κνληέιν θαη αληίζηξνθα.

[ΘΤ.14]

Η δθμιουργία ςθμαςιολογικϊν μοντζλων από τουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν που παρζχουν οι φορείσ ςε
πολίτεσ, επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ.

[ΘΤ.15]

Η αναπαράςταςθ δεδομζνων και γενικότερα ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται με τθ χριςθ χθμάτων Δεδομζνων βαςιςμζνων ςε XML που
ακολουκοφν τθ λογικι των XML core components.
Σα XML ςχιματα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτφςςονται βάςει των προδιαγραφϊν του
παρόντοσ παραρτιματοσ.

[ΘΚ.3]

Η αναπαράςταςθ δεδομζνων και γενικότερα ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ
ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ γίνεται με τθ χριςθ οντολογιϊν.

[ΘΤ.16]

Οι δθμόςιοι φορείσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επαναχρθςιμοποιοφν και να επεκτείνουν
υπάρχοντα μοντζλα αναπαράςταςθσ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ, όπου
υπάρχουν.

[ΘΤ.17]

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφν κοινι γλϊςςα για τθν
αναπαράςταςθ τθσ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ.

[ΘΤ.18]

Οι ςθμαςιολογικζσ περιγραφζσ και τα μοντζλα που αφοροφν τθν ανταλλαςςόμενθ
πλθροφορία ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
τθροφνται ςτο Μθτρϊο Διαλειτουργικότθτασ.

[ΘΚ.4]

Για κάκε κεματικι περιοχι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ οριςτεί ζνασ
κεντρικόσ φορζασ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και
ςυντιρθςθ του κακολικοφ ςθμαςιολογικοφ μοντζλου για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.

3. Αρχζσ κανόνεσ και πρότυπα για την τεκμηρίωςη τησ ανάπτυξη Εφαρμογών
Ηλεκτρονικήσ
Διακυβζρνηςησ
ςυμπεριλαμβανομζνων
ιδίωσ
μεθόδων
μοντελοποίηςησ διαδικαςιών, εγγράφων και δεδομζνων

[ΠΠ.1]

Unified Modelling Language

υντομογραφία

UML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.uml.org

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η UML, θ οποία αποτελεί πρότυπο του Object Management Group (OMG)
(http://www.omg.org/), ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν αντικειμενοςτραφι
μοντελοποίθςθ κατά τθν προετοιμαςία και τεκμθρίωςθ ζργων πλθροφορικισ μεγάλθσ ζκταςθσ.
Η UML 2.0 ορίηει δεκατρείσ (13) τφπουσ διαγραμμάτων τα οποία χωρίηονται ςε τρεισ (3)
κατθγορίεσ: α) ςτα Διαγράμματα Δομισ (Structure Diagrams), με ζξι (6) τφπουσ διαγραμμάτων να
αναπαριςτοφν τθ ςτατικι δομι μιασ εφαρμογισ, β) τα Διαγράμματα υμπεριφοράσ (Behavior
Diagrams) με τρεισ (3) τφπουσ διαγραμμάτων να αναπαριςτοφν διάφορουσ τφπουσ
ςυμπεριφοράσ μιασ εφαρμογισ, και γ) τα Διαγράμματα Αλλθλεπίδραςθσ (Interaction Diagrams)
με τζςςερισ (4) τφπουσ διαγραμμάτων να αναπαριςτοφν διαφορετικζσ όψεισ αλλθλεπιδράςεων
τθσ εφαρμογισ.
Από το ςφνολο των οριηόμενων διαγραμμάτων τθσ UML 2.0, κατά τθν αντικειμενοςτραφι
μοντελοποίθςθ ζργων πλθροφορικισ μεγάλθσ ζκταςθσ, ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφνται οι
εξισ τζςςερισ (4) τφποι διαγραμμάτων:


τα Διαγράμματα Δομικϊν Μονάδων Λογιςμικοφ (Component Diagrams), τα οποία
ανικουν ςτθν κατθγορία των Διαγραμμάτων Δομισ και παρουςιάηουν τισ δομικζσ
μονάδεσ λογιςμικοφ ενόσ ςυςτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και τισ ςυςχετίςεισ και τισ
εξαρτιςεισ μεταξφ τουσ,



τα Διαγράμματα Μελζτθσ Περίπτωςθσ (Use Case Diagrams), τα οποία ανικουν ςτθν
κατθγορία των Διαγραμμάτων υμπεριφοράσ και αποτελοφν ζνα ςφνολο ςεναρίων που
περιγράφουν μία αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ενόσ χριςτθ και του ςυςτιματοσ,



τα Διαγράμματα Δραςτθριοτιτων (Activity Diagrams), τα οποία ανικουν ςτθν κατθγορία
των Διαγραμμάτων υμπεριφοράσ και περιγράφουν τθ ςυμπεριφορά των εςωτερικϊν
ροϊν εργαςίασ,



τα Διαγράμματα Αλλθλουχίασ (Sequence Diagrams), τα οποία ανικουν ςτθν κατθγορία
των Διαγραμμάτων Αλλθλεπίδραςθσ και καταδεικνφουν τθ ςυμπεριφορά των
αντικειμζνων λογιςμικοφ (objects) του ςυςτιματοσ ςε μια Περίπτωςθ Χριςθσ με τθν
περιγραφι των αντικειμζνων και των μθνυμάτων που ανταλλάςςουν.

Σα Διαγράμματα Δομικϊν Μονάδων Λογιςμικοφ, τα Διαγράμματα Μελζτθσ Περίπτωςθσ, τα
Διαγράμματα Αλλθλουχίασ και τα Διαγράμματα Δραςτθριοτιτων αποτελοφν ζναν ιδιαίτερα
δοκιμαςμζνο τρόπο για τθ δθμιουργία και τθ διαχείριςθ προδιαγραφϊν. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ
δφναται να επαναχρθςιμοποιθκοφν με τα αντίςτοιχα εργαλεία.

[ΠΠ.2]

XML Metadata Interchange

υντομογραφία

ΧΜΙ

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.omg.org/te
chnology/documents/f
ormal/xmi.htm

Ζκδοςθ

v2.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

16/06/2008

Σο XMI αποτελεί ζνα πρότυπο του Object Management Group (OMG) (http://www.omg.org/) και
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί για το ςχολιαςμό και τθν ανταλλαγι ςε XML των βαςιςμζνων
ςτο πρότυπο OMG MetaObject Facility (MOF) (http://www.omg.org/mof/) μοντζλων. Η UML
αποτελεί ζνα τζτοιο μοντζλο (βαςιςμζνο ςτο OMG MOF). Πιο ςυγκεκριμζνα, θ UML 2.0 μπορεί
να μεταςχθματιςκεί ςε XMI 2.1. Σο πρότυπο ςχιμα ανταλλαγισ μοντζλων XMI είναι ανοικτό και
ανεξάρτθτο καταςκευαςτϊν. Σο Δεκζμβριο του 2007 δθμοςιεφτθκε θ ζκδοςθ 2.1.1 του
προτφπου XMI, θ οποία ανακεωρεί και επικαιροποιεί τισ προδιαγραφζσ του. Ζτςι, για το
ςχολιαςμό και τθν ανταλλαγι ςε XML των βαςιςμζνων ςτο πρότυπο OMG MetaObject Facility
(MOF) μοντζλων ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται θ ζκδοςθ 2.1.1 του προτφπου XMI.

[ΠΥ.1]

Java 2 Platform, Enterprise Edition v1.4

υντομογραφία

J2EE

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://java.sun.com
/j2ee/overview.htm
l

Ζκδοςθ

v1.4

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιανουάριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007
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Η πλατφόρμα υλοποίθςθσ J2EE αποτελεί μια προδιαγραφι, θ οποία ορίηει πλικοσ
προγραμματιςτικϊν διαπροςωπειϊν (programming interfaces) και μια διαδικαςία ανάπτυξθσ.
Η J2EE αποτελεί ςτο ςφνολό τθσ μια αρχιτεκτονικι, θ οποία λαμβάνει υπ’ όψιν και υποςτθρίηει
τα κφρια ηθτιματα των επιχειρθςιακά κρίςιμων εφαρμογϊν. Η J2EE ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

χρθςιμοποιείται ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με ενδιάμεςο λογιςμικό διαλειτουργικότθτασ.
Η ζκδοςθ 1.4 τθσ J2EE περιλαμβάνει βιβλιοκικεσ πυρινα (core libraries) με προγραμματιςτικζσ
διαπροςωπείεσ τυπικϊν εφαρμογϊν (Application Programming Interfaces - APIs) και
τεχνολογίεσ, όπωσ είναι για παράδειγμα θ Java Authentication and Authorization Service (JAAS),
θ Java API for XML Parsing (JAXP) και θ Java Naming and Directory Interface (JNDI). Όλεσ οι
βιβλιοκικεσ πυρινα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προτιμϊνται κατά τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ζναντι των
όποιων εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν.
ε ςφγκριςθ με τθ βαςικι ζκδοςθ (standard edition) τθσ πλατφόρμασ υλοποίθςθσ Java 2
Platform (J2SE), θ J2EE παρζχει προαιρετικζσ βιβλιοκικεσ (optional libraries) με πλικοσ APIs και
τεχνολογιϊν, που περιλαμβάνουν για παράδειγμα τθν Java Message Service (JMS) 1.1, τθν J2EE
Connector Architecture (JCA) 1.5, τθν Java Transaction API (JTA) 1.0, τθν JavaMail API 1.3, τθν
Java API for XML Registries (JAXR) 1.0, τισ Java Management Extensions (JMX) 1.2, τα Enterprise
JavaBeans (EJB) 2.1107, τισ Web Services 1.1, τισ Java Server Pages (JSP) 2.0 και τθν Servlet API
2.4.
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Σο πλαίςιο υλοποίθςθσ .NET αποτελεί μια τεχνολογία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν με ενδιάμεςο
λογιςμικό διαλειτουργικότθτασ και ζχει αναπτυχκεί από τθν Microsoft (www.microsoft.com). Η
αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ που προτείνεται από το .NET περιλαμβάνει ζνα περιβάλλον
εκτζλεςθσ εφαρμογϊν (runtime) για διαφορετικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και ζνα
περιβάλλον ανάπτυξθσ. Σο πλαίςιο .NET υποςτθρίηει τα κφρια διαδικτυακά πρότυπα (ςτα οποία
περιλαμβάνονται εκτόσ των άλλων τα SOAP, WSDL, UDDI, και XML) και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με ενδιάμεςο λογιςμικό διαλειτουργικότθτασ.
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Η ζκδοςθ 3.0 του πλαιςίου υλοποίθςθσ .NET ςυνδυάηει τισ δυνατότθτεσ τθσ ζκδοςθσ 2.0 με
νζεσ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που βελτιϊνουν τθν επικοινωνία με το χριςτθ,

ςυμβάλλουν ςτθ διαλειτουργικότθτα μεταξφ εφαρμογϊν και υποςτθρίηουν τθν
αναπαράςταςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. Η ζκδοςθ 3.0 δεν ζχει ςθμαντικζσ
αρχιτεκτονικζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ 2.0. Σο .NET Framework 3.0
περιλαμβάνει τζςςερα βαςικά ςτοιχεία:


ην Windows Presentation Foundation (WPF), έλα ππνζχζηεκα δηεπαθήο ρξεζηψλ πνπ
βαζίδεηαη ζηε γιψζζα XML θαη ζε δηαλπζκαηηθά γξαθηθά θαη ρξεζηκνπνηεί ηξηζδηάζηαηα
γξαθηθά θαη Direct3D ηερλνινγίεο,



ην Windows Communication Foundation (WCF), έλα ππεξεζηνζηξαθέο ζχζηεκα αληαιιαγήο
κελπκάησλ πνπ επηηξέπεη ζε εθαξκνγέο λα δηαιεηηνπξγνχλ είηε ηνπηθά είηε απνκαθξπζκέλα
κε ηξφπν παξφκνην κε ηηο ππεξεζίεο Ηζηνχ (web services),



ην Windows Workflow Foundation (WF), ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απηνκαηνπνίεζε εθηέιεζεο
βεκάησλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε ξνψλ εξγαζίαο,



ην Windows CardSpace, έλα ππνζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ
ςεθηαθψλ δηαπηζηεπηεξίσλ ησλ ρξεζηψλ θαη παξέρεη έλα πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ νπνίνπ
επηιέγνληαη ηα θαηάιιεια ςεθηαθά δηαπηζηεπηήξηα γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή.

Σο πλαίςιο .NET 3.0 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με ενδιάμεςο
λογιςμικό διαλειτουργικότθτασ.
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Σο πρότυπο Java Platform, Enterprise Edition 5 (Java EE 5) είναι θ νεότερθ ζκδοςθ του προτφπου
J2EE 1.4. τόχοσ τθσ νεότερθσ αυτισ ζκδοςθσ είναι να διατθριςει τα χαρακτθριςτικά και τθ
λειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ J2EE 1.4 απλοποιϊντασ ακόμα περιςςότερο τον τρόπο και τθ
διαδικαςία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν λογιςμικοφ. Η Java EE 5 ενςωματϊνει πλικοσ νζων ι
αναβακμιςμζνων χαρακτθριςτικϊν όπωσ Enterprise JavaBeans (EJB) Technology 3.0, JavaServer
Faces (JSF), κακϊσ και τισ πλζον ςφγχρονεσ προγραμματιςτικζσ διαπροςωπείεσ τυπικϊν
εφαρμογϊν (Application Programming Interfaces - APIs) για Τπθρεςίεσ Ιςτοφ (web services). Η
Java EE 5 ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με ενδιάμεςο λογιςμικό
διαλειτουργικότθτασ.
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Σο πρότυπο Java Platform, Enterprise Edition 6 (Java EE 6) είναι θ νεότερθ ζκδοςθ του προτφπου
Java EE 5.
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Η PHP ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για εφαρμογζσ χωρίσ απαιτιςεισ ολοκλιρωςθσ, δθλαδι
για μθ κατανεμθμζνεσ, μονολικικζσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ δεν επικοινωνοφν με άλλα
πλθροφοριακά ςυςτιματα ι άλλεσ εφαρμογζσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Η PHP ζχει
αναπτυχκεί ςτα πλαίςια ενόσ ζργου Ανοικτοφ Πθγαίου Κϊδικα από τθν τεχνικι ομάδα PHP
Group και αποτελεί μια script language που ζχει ενςωματωκεί ςτθν HTML για τθν ανάπτυξθ
εφαρμογϊν Διαδικτφου.
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Microsoft Windows .NET Framework v3.5

υντομογραφία

.NET

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.microsoft.c
om/

Ζκδοςθ

v3.5

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 2007

Ημερομθνία Κατάταξθσ

18/03/2008

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 3.5 του πλαιςίου υλοποίθςθσ .NET δθμιουργικθκε από τθ ςταδιακι εξζλιξθ των
εκδόςεων 2.0 και 3.0 του .NET και περιλαμβάνει τα .NET Framework 2.0 service pack 1 και .NET
Framework 3.0 service pack 1. Η ζκδοςθ 3.5 του πλαιςίου .NET προςφζρει πολλά νζα
χαρακτθριςτικά όπωσ:


Τπνζηήξημε εθαξκνγψλ Web 2.0 AJAX θαη ππεξεζηψλ ASP.NET



Παξνρή εξγαιείσλ γηα ξνέο εξγαζίαο, Windows Communication Foundation (WCF), Windows
Presentation Foundation (WPF)



Τπνζηήξημε λέσλ θιάζεσλ ζηε βαζηθή βηβιηνζήθε (base class library - BCL) πνπ θαιχπηνπλ ηηο
πιένλ θνηλά απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο

Σο .NET Framework 3.5 ενςωματϊνεται ςτο Visual Studio 2008. Σο .NET Framework 3.5
ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με ενδιάμεςο λογιςμικό
διαλειτουργικότθτασ.
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Η ζκδοςθ 4.0 του πλαιςίου υλοποίθςθσ .NET

[ΘΤ.19] Ζ απεηθφληζε, ε πξνδηαγξαθή θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ
Σνκέα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην πξφηππν BPMN (Business Process
Modeling Notation) v1.0, φπσο νξίζηεθε αξρηθά απφ ην Business Process
Management Initiative (BPMI) θαη ζπληεξείηαη απφ ην Object Management Group
(OMG).

[ΘΤ.20] Ζ Κνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο κνληεινπνίεζεο
πνπ αθνξνχλ ηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο ή ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα πεξηιακβάλεη
επηπιένλ απνηχπσζε ησλ αθφινπζσλ ελλνηψλ: επηρεηξεζηαθνί θαλφλεο (business
rules), ζεζκηθφ πιαίζην, νξγαλσηηθέο δνκέο, δεδνκέλα – πιεξνθνξίεο εηζφδνπ/εμφδνπ
θάζε βήκαηνο εθηέιεζεο θαη εκπιεθφκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.

[KΠ.4]

Κηα δηαδηθαζία ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ νξίδεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ φςεσλ:


Δζσηεξηθή Δπηρεηξεκαηηθή Γηαδηθαζία (Private Business Process)



Δμσηεξηθή – Γεκφζηα Δπηρεηξεκαηηθή Γηαδηθαζία (Public Business Process)



πλεξγαηηθή Δπηρεηξεκαηηθή Γηαδηθαζία (Collaboration Business Process)

[ΘΤ.21] Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Γεκφζηνη Φνξείο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ απεηθνλίδνληαη ζην
Κεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη
ηε πεξηγξαθή ηεο πλεξγαηηθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γηαδηθαζίαο.
[ΘΤ.22] Σα κεηαδεδνκέλα πεξηγξαθήο κηαο ππεξεζίαο ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ λα παξαδίδνληαη σο RDF ή
Excel αξρεία.
[ΘΤ.23] Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κηαο ππεξεζίαο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ παξαδίδεηαη σο αξρείν XMI ή
ζηε κνξθή πνπ εμάγεηαη απφ ην εξγαιείν κνληεινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή σο
εθηειέζηκνο θψδηθαο ζηε γιψζζα εθηέιεζεο δηαδηθαζηψλ BPEL.

[KΠ.5]

Ζ απεηθφληζε ησλ ππεξεζηψλ ζην Κεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ΓΤΛΑΣΑΗ ΛΑ
πξαγκαηνπνηείηαη κε Γεληθεπκέλα Γηαγξάκκαηα (Generic Diagrams) αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ππεξεζία.

[ΘΤ.24] Δλαιιαθηηθά, ε απεηθφληζε, ε πξνδηαγξαθή θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην πξφηππν UML (Unified
Modelling Language), φπσο έρεη νξηζηεί απφ ην Object Management Group (OMG). ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε, ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ην Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ
(Activity Diagram).

[ΘΤ.25] Σν Γηάγξακκα Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο (Use Case Diagram) ηεο UML (Unified Modelling
Language) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Κειέηεο Δθαξκνγήο θαη γεληθά φπνπ
απαηηείηαη πινπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα απεηθνλίζεη ην πεξηβάιινλ
ηνπ ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο, δειαδή ην ζχλνιν δξαζηψλ, ππεξεζηψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ.

[ΘΤ.26] Ζ ζπκκφξθσζε κε ηε ζεκεηνγξαθία ησλ πξνηχπσλ κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ
(BPMN θαη UML) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ γίλεηαη ζε δχν άμνλεο:


ηελ νπηηθή εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ κνληεινπνίεζεο



ηε ζεκαζηνινγία θαη ην ξφιν πνπ έρεη θάζε ζηνηρείν κνληεινπνίεζεο

[ΘΤ.27] Όια ηα νλφκαηα θαη νη πεξηγξαθέο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπλίζηαληαη απφ ιέμεηο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
[ΘΤ.28] Σα νλφκαηα ησλ ζηνηρείσλ κνληεινπνίεζεο ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρνπλ αθξσλχκηα θαη
ζπληνκεχζεηο.
[ΘΤ.29] Ζ ζεκεηνινγία ΓΤΛΑΣΑΗ ΛΑ επεθηαζεί απφ θάζε ζρεδηαζηή κε γξαθηθά αληηθείκελα
ελλνηψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Κνληέιν Σεθκεξίσζεο θαη ζα
ζεσξνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθά αληηθείκελα (artifacts). Σα λέα αληηθείκελα σζηφζν
ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπγθξνχνληαη κε ηα ππάξρνληα αληηθείκελα: λα κνληεινπνηνχλ κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ίδηα έλλνηα ή λα κνληεινπνηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν
δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο απφ ηε Γηαδηθαζία
Έγθξηζεο

θαη

Δλζσκάησζεο

ζην

Κεηξψν

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο

πξνηνχ

ρξεζηκνπνηεζνχλ.
[ΘΤ.30] Οη βαζηθέο έλλνηεο κνληεινπνίεζεο (Γεγνλφηα, Γξαζηεξηφηεηεο, Πχιεο, Ρνή θαη Ρνή
Κελπκάησλ) ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ηξνπνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.

[ΘΤ.31] ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα Γεγνλφο Έλαξμεο θαη έλα Γεγνλφο Σέινπο
γηα θάζε ελαιιαθηηθή ξνή θάζε εκπιεθφκελνπ ζηε δηαδηθαζία.
[ΘΤ.32] Ζ θαηεχζπλζε ησλ δηαγξακκάησλ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη πάληα απφ πάλσ πξνο ηα
θάησ ή απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κε εμαίξεζε ηνπο βξφρνπο πνπ ελδέρεηαη λα
πεγαίλνπλ αληίζεηα.
[ΘΤ.33] Ζ βαζηθή ξνή κηαο δηαδηθαζίαο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ κνληεινπνηείηαη κε επζεία γξακκή
(ζχκβνιν Οκαιήο Ρνήο).
[ΘΤ.34] Οη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πνπ μεθηλνχλ απφ έλαλ θφκβν απφθαζεο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
απεηθνλίδνληαη ζε παξάιιεια κνλνπάηηα κε ινγηθφ ηξφπν (ην έλα παξάιιεια ζην
άιιν) ή αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο (ην κνλνπάηη πνπ είλαη πην
πηζαλφ λα εθηειεζηεί ζηελ επζεία ζε ζρέζε κε ηε ξνή ηεο ππφινηπεο δηαδηθαζίαο).
[ΘΤ.35] Γηα ηελ επθξίλεηα ησλ δηαγξακκάησλ, ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα ψζηε νη ζχλδεζκνη λα κελ δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο.
[ΘΤ.36] Οη Φνξείο θαη ηα Οξγαλσηηθά Σκήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
εκθαλίδνληαη επθξηλψο σο swimlanes ζηα δηαγξάκκαηα, ελψ ηα έγγξαθα πνπ
αληαιιάζζνληαη ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ηνπνζεηνχληαη ζε θελφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηα
swimlanes ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ.

[KΠ.6]

Πξηλ απφ θάζε θφκβν απφθαζεο ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ πξνεγείηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ
ελ κέξεη πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία απφθαζεο. Δπνκέλσο, κηα απφθαζε ΓΔΛ
ΠΡΟΣΔΗΛΔΣΑΗ ΛΑ ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ην γεγνλφο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο.

[KΠ.7]

ρνιηαζκφο θεηκέλνπ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΘΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα
ηε δηαδηθαζία ή ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη. ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, π.ρ. ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν
απηά ζρεηίδνληαη.

[KΠ.8]

Σα Αληηθείκελα Ρνήο θαη ε Ρνή ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΘΑ έρνπλ «εηηθέηεο» κε ην φλνκά ηνπο θαη/
ή άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο, πάλσ ή θάησ απφ ην ζρήκα ζε
νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε.

[KΠ.9]

Σα γξαθηθά αληηθείκελα ΓΤΛΑΣΑΗ ΛΑ είλαη ιεπθά ή ρσξίο γέκηζκα. Σα ρξψκαηα
ρξεζηκνπνηνχληαη

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΘΑ

γηα

ζπγθεθξηκέλνπο

ζθνπνχο

(π.ρ.

γηα

λα

δηαρσξίζνπλ ελφηεηεο ή ππν-ελφηεηεο).

[ΘΤ.37] Σα Κνληέια Γηαδηθαζηψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ππνδεηθλχνπλ ηελ πιήξε έθδνζή ηνπο ζην
φλνκα ηνπ αξρείνπ σο <Θσδηθφο Τπεξεζίαο> <Όλνκα Τπεξεζίαο>-vn-m, φπνπ n θαη
m είλαη ε κείδνλα θαη ε δεπηεξεχνπζα έθδνζε, αληίζηνηρα θαη v είλαη ν ιαηηληθφο

ραξαθηήξαο “v”.

[ΠΥ.4]

Business Process Modelling Notation

υντομογραφία

BPMN

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.bpmn.org/
Documents/OMG_Final
_Adopted_BPMN_10_Spec_06-02-01.pdf

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η απεικόνιςθ, θ προδιαγραφι και θ τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν του Δθμόςιου Σομζα ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ πραγματοποιείται με βάςθ το πρότυπο BPMN, όπωσ ορίςτθκε αρχικά από το Business
Process Management Initiative (BPMI) και ςυντθρείται από το Object Management Group
(OMG).

[ΠΥ.5]

Unified Modelling Language, Activity Diagrams

υντομογραφία

UML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.uml.org

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2004

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

29/05/200
7

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

ε αντιςτοιχία με τθν παράγραφο Error! Reference source not found.. Σα Διαγράμματα
Δραςτθριοτιτων (Activity Diagrams), τα οποία ανικουν ςτθν κατθγορία των Διαγραμμάτων
υμπεριφοράσ τθσ UML, περιγράφουν τθ ςυμπεριφορά των εςωτερικϊν ροϊν εργαςίασ και
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφνται για τθ μοντελοποίθςθ των υπθρεςιϊν εναλλακτικά με τθ
BPMN.

[ΠΜ.3]

Business Process Modelling Notation

υντομογραφία

BPMN

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.bpmn.org/
Documents/BPMN_11_Specification.pdf

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριοσ 2008

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

06/11/2008

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 1.1 τθσ BPMN δθμοςιεφτθκε το Φεβρουάριο του 2008 από το Object Management

Group (OMG) και αποτελεί τθ νεότερθ ζκδοςθ του προτφπου. Η χριςθ τθσ ζκδοςθσ 1.1 του
προτφπου ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν απεικόνιςθ, τθν προδιαγραφι και τθν
τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν του Δθμόςιου Σομζα.

[ΠΜ.4]

Business Process Modelling Notation

υντομογραφία

BPMN

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.omg.org/s
pec/BPMN/1.2/

Ζκδοςθ

v1.2

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2009

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

22/12/2011

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 1.2 τθσ BPMN δθμοςιεφτθκε τον Μάρτιο του 2009 από το Object Management
Group (OMG). Η χριςθ τθσ ζκδοςθσ 1.2 του προτφπου ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν
απεικόνιςθ, τθν προδιαγραφι και τθν τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν του Δθμόςιου Σομζα.

[ΠΜ.5]

Business Process Modelling Notation

υντομογραφία

BPMN

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.omg.org/s
pec/BPMN/2.0/

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2011

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

22/12/2011

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 2.0 τθσ BPMN δθμοςιεφτθκε τον Μάρτιο του 2011 από το Object Management
Group (OMG). Η χριςθ τθσ ζκδοςθσ 1.2 του προτφπου ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν
απεικόνιςθ, τθν προδιαγραφι και τθν τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν του Δθμόςιου Σομζα.

[ΠΜ.6]

Business Process Execution Language

υντομογραφία

BPEL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://download.bould
er.ibm.com/ibmdl/pub/
software/dw/specs/wsbpel/ws-bpel.pdf

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 2003

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

29/05/200
7

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η γλϊςςα BPEL ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν εκτζλεςθ επιχειρθςιακϊν
διαδικαςιϊν. Ζτςι, επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ που ζχουν μοντελοποιθκεί με το πρότυπο
BPMN μποροφν εφκολα να απεικονιςτοφν ςε BPEL.

[ΠΜ.7]

Business Process Execution Language

υντομογραφία

BPEL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://docs.oasisopen.org/wsbpel/2.0/C
S01/wsbpel-v2.0CS01.html

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιανουάριοσ 2007

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 2.0 τθσ γλϊςςασ BPEL δθμοςιεφτθκε τον Ιανουάριο του 2007 από το μθκερδοςκοπικό οργανιςμό ανάπτυξθσ και υιοκζτθςθσ προτφπων θλεκτρονικοφ επιχειρείν OASIS
(http://www.oasis-open.org/) και αποτελεί τθ νεότερθ ζκδοςθ του προτφπου. Η χριςθ τθσ
ζκδοςθσ 2.0 τθσ γλϊςςασ BPEL ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν εκτζλεςθ
επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν.

[ΠΥ.6]

Entity-Relation Diagram (Διάγραμμα Οντοτήτων-Συςχετίςεων)

υντομογραφία

ERD

Πρωτεφων φνδεςμοσ

Ν/Α

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ν/Α

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Ζνα Διάγραμμα Οντοτιτων-υςχετίςεων αποτελεί ζνα εξειδικευμζνο γράφθμα, το οποίο
απεικονίηει τισ ςυςχετίςεισ μεταξφ των οντοτιτων μιασ βάςθσ δεδομζνων και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται κατά τθν ανάπτυξθ ςχθμάτων (schema) χεςιακϊν Βάςεων Δεδομζνων
(Relational Database). Σα Διαγράμματα Οντοτιτων-υςχετίςεων χρθςιμοποιοφν ςφμβολα για να
αναπαριςτοφν τρεισ (3) διαφορετικοφσ τφπουσ πλθροφοριϊν: α) οντότθτεσ, β) ςχζςεισ μεταξφ
οντοτιτων και γ) ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά γνωρίςματα οντοτιτων.

[ΠΥ.7]

Unified Modelling Language

υντομογραφία

UML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.uml.org

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η UML ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθ μοντελοποίθςθ δεδομζνων για αντικειμενοςτραφείσ
εφαρμογζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα Διαγράμματα Κλάςεων (Class Diagrams) τθσ UML 2.0, τα οποία
ανικουν ςτθν κατθγορία των Διαγραμμάτων Δομισ και χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν
τουσ τφπουσ των αντικειμζνων (objects) ςε ζνα ςφςτθμα και των ςυςχετίςεων μεταξφ τουσ, ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφνται ςτθ μοντελοποίθςθ δεδομζνων για αντικειμενοςτραφείσ
εφαρμογζσ.
Σα Διαγράμματα Κλάςεων μιασ εφαρμογισ είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν από άλλεσ
εφαρμογζσ, ςυςτιματα και εργαλεία, ενϊ ςχετικζσ XML δομζσ δεδομζνων μποροφν να παραχκοφν
άμεςα από τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ.

[ΘΤ.38] Σα ρήκαηα Γεδνκέλσλ (XML Schemas) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζρεδηάδνληαη κε βάζε ην ζχλνιν
ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ απνηεινχλ ζπζηάζεηο (recommendation status)
ηνπ World Wide Web Consortium (W3C).

[ΘΤ.39] Ζ Κνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλεηαη επίζεο κε ηηο εμήο
πξνδηαγξαθέο:


UN/CEFACT Core Components Technical Specification, Part 8 of the ebXML
Framework Version 2.01



UN/CEFACT XML Naming and Design Rules, Version 2.0, 17 February 2006

[KΠ.10] Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα ησλ κνληέισλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ήδε
δεκηνπξγεζεί θαη γηα ιφγνπο απεηθφληζεο, ε Κνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ ΓΤΛΑΣΑΗ
ελαιιαθηηθά ΛΑ απεηθνληζηεί ζε Γηαγξάκκαηα Θιάζεσλ (Class Diagrams) ηεο Unified
Modelling Language (UML). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα Γηαγξάκκαηα Θιάζεσλ ΘΑ
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε XML ρήκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηχπνπ XMI
(XML Metadata Interchange) πνπ έρεη εθδψζεη ν νξγαληζκφο Object Management
Group (OMG).

[ΘΤ.40] Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ νη Γεκφζηνη Φνξείο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ απεηθνλίδνληαη ζην Κεηξψν
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο παξνχζαο. Δλαιιαθηηθά, ηα
κεηαδεδνκέλα πεξηγξαθήο ελφο εγγξάθνπ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ λα παξαδίδνληαη σο RDF ή
Excel αξρεία.
[ΘΤ.41] Σν XML ρήκα ζην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη έλα έγγξαθν ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ παξαδίδεηαη σο
αξρείν XSD.

[ΘΤ.42] Σα XML Components ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ αθνινπζνχλ ηε κεζνδνινγία Core Components
Technical Specification (CCTS) πνπ πξνηείλεη ην United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).

[ΘΤ.43] Σα Core Components ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ απνζεθεχνληαη ζην Κεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.

[ΘΤ.44] Όινη νη νξηζκνί ηχπσλ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαζέηνπλ θάπνην φλνκα, γεγνλφο πνπ
επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε κφλν ηνπ κνληέινπ Venetian Blind ή ηνπ ζπλδπαζκνχ
ησλ κνληέισλ Venetian Blind θαη Salami Slice σο ηξφπσλ ζρεδηαζκνχ ζρεκάησλ.

[ΘΤ.45] Θάζε δνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν xsd:restriction ζηε δήισζε ηχπσλ
xsd:simpleType θαη xsd:complexType ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρεη δηαθνξεηηθφ φλνκα.

[ΘΤ.46] Αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ UN/CEFACT CCTS, ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο
(κεηαδεδνκέλα) ελφο Γνκηθνχ πζηαηηθνχ (Core Component) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη:


Κνλαδηθφ Αλαγλσξηζηηθφ: Σν κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ component γηα
αλαδήηεζε ζην Ιεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΖΓ. (UniqueID)



Σχπνο Γνκηθνχ πζηαηηθνχ: Ζ ζπληνκνγξαθία ηνπ ηχπνπ ηνπ component.
(ComponentType)
BBIE – Basic Business Information Entity
ABIE – Aggregate Business Information Entity
ASBIE – Associated Business Information Entity
BCC – Basic Core Component
ACC – Aggregate Core Component
ASCC – Associated Core Component
CCT – Core Component Type
QDT – Qualified Data Type
UDT – Unqualified Data Type
CC – Content Component

SC – Supplementary Component


Όλνκα Θαηαρψξεζεο ζην Ιεμηαξρείν: Σν πιήξεο φλνκα (φρη ην tag name)
ηνπ

core

component

ζην

Ιεμηαξρείν

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

(DictionaryEntryName)


Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ core component πνπ ηαπηίδεηαη κε ην φλνκα ηνπ XML
element. (Name)



Έθδνζε: Ζ έθδνζε ηνπ core component πνπ δφζεθε απφ ην Ιεμηαξρείν.
(Version)



Οξηζκφο: Ζ ζεκαζηνινγηθή εξκελεία ηνπ core component. (Definition)



Πνιππινθφηεηα: Ζ έλδεημε εάλ ε κηα ηδηφηεηα (property) αλαπαξηζηά έλα κε
εθαξκφζηκν, πξναηξεηηθφ, ππνρξεσηηθφ θαη / ή επαλαιεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ core component. (Cardinality min / max)



Θιάζε

Αληηθεηκέλνπ:

νκαδνπνίεζε

Ζ

θιάζε

δεδνκέλσλ

(ζε

αληηθεηκέλνπ
έλα

κνληέιν

αλαπαξηζηά

ηε

ινγηθή

δεδνκέλσλ)

ην

νπνίν

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην core component. Οη θιάζεηο αληηθεηκέλνπ έρνπλ
ζαθή φξηα θαη ζεκαζία θαη νη ηδηφηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αθνινπζνχλ
ηνπο ίδηνπο θαλφλεο. Δίλαη γλσζηέο θαη σο θιάζεηο ζηε UML ή Πίλαθεο /
Οληφηεηεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. (ObjectClassTerm)


Υαξαθηεξηζκφο Θιάζεο Αληηθεηκέλνπ: Έλαο φξνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θιάζε
ζηελ νπνία αλήθεη ην core component θαη βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε
δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ άιιεο θιάζεηο φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιν
πεξηβάιινλ. (ObjectClassQualifierTerm)



Ηδηφηεηα

Θιάζεο

Αληηθεηκέλνπ:

Ο

φξνο

αλαπαξηζηά

ην

δηαθξηηηθφ

ραξαθηεξηζηηθφ ή ηδηφηεηα ηεο θιάζεο ηνπ core component (γλσζηφ θαη σο
attribute). Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ObjectClass θαη PropertyTerm
παξέρεη

ηε

βαζηθή

ζεκαζηνινγηθή

εξκελεία

ηνπ

core

component.

(PropertyTerm)


Υαξαθηεξηζκφο Ηδηφηεηαο Θιάζεο Αληηθεηκέλνπ (PropertyQualifierTerm)



πζρεηηδφκελε Θιάζε Αληηθεηκέλνπ: Ζ θιάζε αληηθεηκέλνπ κε ηελ νπνία
ζπζρεηίδεηαη

ην

core

component

πνπ

εμεηάδεηαη.

(AssociatedObjectClassTerm)


Υαξαθηεξηζκφο πζρεηηδφκελεο Θιάζεο Αληηθεηκέλνπ: Ο φξνο πεξηγξάθεη ην
«πιαίζην» ηεο ζρέζεο κε θάπνην άιιν ABIE

(θιάζε αληηθεηκέλνπ).

Αλαθέξεηαη ζην ξφιν πνπ παίδεη ην παξφλ core component ζηε ζπζρέηηζή
ηνπ κε έλα άιιν core component, νπφηε θαη απιψο επαλαιακβάλεη ηελ
Ηδηφηεηα Θιάζεο Αληηθεηκέλνπ ηνπ. (AssociatedObjectClassQualifierTerm)


Σχπνο Αλαπαξάζηαζεο: Ο φξνο πεξηγξάθεη ηνλ ηχπν κε ηνλ νπνίν ην core
component αλαπαξηζηάηαη. (PrimaryRepresentationTerm)



Σχπνο Γεδνκέλσλ: Ο ηχπνο δεδνκέλσλ φπσο απνδφζεθε ζην core

component απφ ην ΠΖΓ. (PrimitiveType)


Υαξαθηεξηζκφο Σχπνπ Γεδνκέλσλ: Ο φξνο ραξαθηεξίδεη έλαλ ηχπν
δεδνκέλσλ. (DataTypeQualifier)



Σχπνο Γεδνκέλσλ κε πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο: Ο ηχπνο δεδνκέλσλ κε
πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο (facets) φπσο απνδφζεθε ζην business information
entity απφ ην ΠΖΓ. (QualifiedDataType)



Πιαίζην Τπεξεζίαο: Κηα ηηκή πνπ πεξηγξάθεη ην πιαίζην γηα ην νπνίν ε δνκή
απηή ζρεδηάζηεθε (π.ρ. γηα ηελ ππεξεζία «Τπνβνιή Δ1»). Πξνθαζνξηζκέλε
ηηκή ζεσξείηαη σο «ε θάζε πεξίπησζε». (BusinessProcessContextValue)



Πιαίζην Oξγαληζκνχ: Κηα ηηκή πνπ πεξηγξάθεη ηνλ νξγαληζκφ γηα ηνλ νπνίν ε
δνκή απηή ζρεδηάζηεθε (π.ρ. γηα ην Γήκν Αζελαίσλ). Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή
ζεσξείηαη σο «ε θάζε πεξίπησζε». (OrganizationContextValue)



Γεσγξαθηθφ Πιαίζην: Κηα ηηκή πνπ πεξηγξάθεη ηα γεσγξαθηθά «πιαίζηα» πεξηβάιινληα γηα ηα νπνία ε δνκή απηή ζρεδηάζηεθε (π.ρ. γηα ηηο
δπζπξφζηηεο πεξηνρέο). Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζεσξείηαη σο «ε θάζε
πεξίπησζε». (RegionContextValue)



Δπηρεηξεκαηηθφο / ρεηηθφο Όξνο: Έλαο ζπλψλπκνο φξνο κε ηνλ νπνίν ην
αληηθείκελν είλαη θνηλά γλσζηφ. (BusinessTerm)



Παξάδεηγκα: Κηα πηζαλή ηηκή ηνπ core component. (Example)



Πεξηνξηζκνί Γεδνκέλσλ: Πεξηγξάθεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ παίξλεη έλαο
ηχπνο δεδνκέλσλ (Facets), φπσο:
Προκαθοριζμένος ηύπος – Έκθραζη (Expression - Pattern)
Mέγεθος (Length)
Ελάτιζηο Μέγεθος (Min length)
Μέγιζηο Μέγεθος (Max length)
Προκαθοριζμένες ηιμές ποσ απαριθμούνηαι(Enumeration)
Αριθμός ζσνολικών υηθίφν (Total Digits)
Αριθμός δεκαδικών υηθίφν (Fractional Digits)
Ελάτιζηη ηιμή (Min Inclusive, Min Exclusive)
Μέγιζηη ηιμή (Max Inclusive, Max Exclusive)

[ΘΤ.47] Σα ρήκαηα Γεδνκέλσλ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ κνληεινπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ππεξεζίαο θαη φρη ππάξρνπζεο ρεηξφγξαθεο ή ειεθηξνληθέο
θφξκεο. Αλ θαη νη θφξκεο απνηεινχλ έλα θαιφ μεθίλεκα ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ θπξηαξρνχλ
ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηειηθνχ ζρήκαηνο.

[KΠ.11] H έθδνζε θαη δεκνζηνπνίεζε ελφο XML ρήκαηνο ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ζπλνδεχνληαη απφ
έλα έγθπξν ζηηγκηφηππν – παξάδεηγκα.

[ΘΤ.48] Σα XML ρήκαηα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλνληαη ζην Αξζξσηφ Κνληέιν ηνπ ρήκαηνο.

[ΘΤ.49] Σα Schema Modules πνπ πεξηγξάθνληαη ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνζέκαηα
πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Schema Module

Πρόθεμα

Root Schema Module

rsm

Core Component Type Module

cct

Reusable ABIE Schema Module

ram

Unqualified Data Type Schema Module

udt

Qualified Data Type Schema Module

qdt

Code List Modules

clm

Identifier List Schema Modules

ids

[ΘΤ.50] Ζ Γεληθή Γνκή ησλ ρεκάησλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη:


XML Declaration



Schema Module Identification and Copyright Information



Schema Start-Tag



Includes



Imports



Element



Root Element



Global Elements



Type Definitions.

[ΘΤ.51] Έλα ρήκα Ρίδαο (Root Schema) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δεκηνπξγείηαη γηα θάζε μερσξηζηφ
έγγξαθν.
[ΘΤ.52] Έλα rsm:RootSchema πνπ νξίδεηαη ζε έλα ρψξν νλνκάησλ ηνπ ΠΖΓ θαη

ρξεζηκνπνηεί νξηζκνχο ηχπσλ ή ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε άιιν ρψξν νλνκάησλ
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εηζάγεη ην rsm:RootSchema απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν νλνκάησλ θαη
φρη άιια Schema Modules πιελ ηνπ Root Schema.
[ΘΤ.53] Έλα κνλαδηθφ θαζνιηθφ ζηνηρείν-ξίδα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δειψλεηαη ζε έλα
rsm:RootSchema. Σν φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ-ξίδα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ αληηπξνζσπεχεη ην
έγγξαθν (γεληθά ηελ επηρεηξεκαηηθή πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη) θαη λα
δειψλεηαη σο ηχπνπ xsd:complexType ηνπ νπνίνπ ην φλνκα λα ηαπηίδεηαη κε ην
φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ αθνχ πξνζηεζεί ε ιέμε “Type” ζην ηέινο.

[ΘΤ.54] Σα εζσηεξηθά ζρήκαηα (Internal Schema Modules) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλνπλ ηα
ABIEs πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα επξεία επαλαρξεζηκνπνίεζε, αιιά πεξηνξίδνληαη ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
[ΘΤ.55] Σα εζσηεξηθά ζρήκαηα (Internal Schema Modules) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην
ρψξν νλνκάησλ κε ην ρήκα Ρίδαο rsm:RootSchema.
[ΘΤ.56] Σα εζσηεξηθά ζρήκαηα (Internal Schema Modules) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ιακβάλνπλ ην φλνκα
<ParentRootSchemaModuleName><InternalSchemaModuleFunction>

[ΘΤ.57] Σν ζρήκα κε Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκεο πγθεληξσηηθέο Οληφηεηεο Δπηρεηξεζηαθήο
Πιεξνθνξίαο (Reusable Aggregate Business Information Entity Schema Module)
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εηζάγεη ηα αθφινπζα schema modules:


udt:UnqualifiedDataType Schema Module



qdt:QualifiedDataType Schema Module

[ΘΤ.58] To ram:ReusableAggregateBusinessInformationEntity schema ΠΡΔΠΔΗ
ΛΑ πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ηχπνπ θαη ηε δήισζε ζηνηρείνπ γηα θάζε ABIE πνπ
ππάξρεη ζην Κεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΖΓ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρήκα.
[ΘΤ.59] Γηα θάζε ΑΒΗΔ πνπ ππάξρεη ζην ΠΖΓ, έλα ζηνηρείν xsd:element θαη έλαο ηχπνο
xsd:complexType κε φλνκα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδνληαη. Σν φλνκα ηνπ ABIE
xsd:element ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ηαπηίδεηαη κε ην ccts:DictionaryEntryName ρσξίο
θελά θαη δηαρσξηζηηθά, κε ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπληνκεχζεσλ θαη
αθξσλπκίσλ ηνπ ΠΖΓ θαη ρσξίο ηελ θαηάιεμε “Details”, ελψ γηα ην φλνκα ηνπ
ΑΒΗΔ xsd:complexType ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ε θαηάιεμε
“Type” αληηθαζηζηά ηελ θαηάιεμε “Details”.

[ΘΤ.60] Γηα θάζε ηδηφηεηα κηαο θιάζεο αληηθεηκέλνπ ΒΒΗΔ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε έλα ΑΒΗΔ, έλα
νλνκαηηζκέλν xsd:element ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δειψλεηαη ηνπηθά εληφο ηνπ
xsd:complexType πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ΑΒΗΔ.
[ΘΤ.61] Σν φλνκα θάζε ΒΒΗΔ ζπληίζεηαη κε βάζε ηελ ηδηφηεηα θιάζεο αληηθεηκέλνπ (property
term), ην ραξαθηεξηζκφ ηεο (property qualifier term) θαη ηνλ ηχπν αλαπαξάζηαζεο
(representation term) απφ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ελφο ΒΒΗΔ. Όπνηε ε ιέμε
„identification‟ είλαη ε ηειηθή ζην property term θαη ν ηχπνο αλαπαξάζηαζεο
(representation term) είλαη „identifier‟, ν φξνο „identification‟ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξάθεηαη.
Όπνηε ε ιέμε „indication‟ είλαη ε ηειηθή ζην property term θαη ν ηχπνο
αλαπαξάζηαζεο (representation term) είλαη „indicator‟, ν φξνο „indication‟ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
δηαγξάθεηαη.
[ΘΤ.62] Δάλ ν ηχπνο αλαπαξάζηαζεο (representation term) ελφο ΒΒΗΔ είλαη „text‟, ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
δηαγξάθεηαη ην „text‟.
[ΘΤ.63] Σν ζηνηρείν ΒΒΗΔ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ βαζίδεηαη ζε θαηάιιειν ηχπν δεδνκέλσλ πνπ νξίδεηαη
ζηα

qdt:QualifiedDataType

θαη

udt:UnqualifiedDataType

schema

είλαη

ζχλζεζε

modules.

[ΘΤ.64] Γηα

θάζε

ASΒΗΔ

ηνπ

νπνίνπ

ην

ccts:AssociationType

(composition), έλα νλνκαηηζκέλν xsd:element ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δειψλεηαη ηνπηθά.
[ΘΤ.65] Γηα θάζε ηνπηθά δεισκέλν ASΒΗΔ, ην φλνκα ζηνηρείνπ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ε ASBIE
ηδηφηεηα θιάζεο αληηθεηκέλνπ (property term), ν ραξαθηεξηζκφο ηεο (property
qualifier term) θαη ε ζπζρεηηδφκελε θιάζε αληηθεηκέλνπ (associated object class term)
θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο (associated object class qualifier term) πνπ αλαθέξνληαη
ζην ΑΒΗΔ κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη.
[ΘΤ.66] Γηα θάζε ηνπηθά δεισκέλν ASΒΗΔ, ε δήισζε ζηνηρείνπ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ηνπ ηχπνπ
xsd:complexType πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ΑΒΗΔ κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη.
[ΘΤ.67] Γηα θάζε ASΒΗΔ ηνπ νπνίνπ ην ccts:AssociationType δελ είλαη ζχλζεζε
(composition), ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφ ζην θαζνιηθφ ΑΒΗΔ ζηνηρείν κε
ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ xsd:ref.

[ΘΤ.68] Θάζε νξηζκφο ΑΒΗΔ xsd:complexType ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία
xsd:sequence θαη/ή xsd:choice γηα λα απεηθνλίζεη ηα BBIE θαη ηα ASBIE.
[ΘΤ.69] Δπαλάιεςε ησλ xsd:sequence θαη xsd:choice ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκβαίλεη ζηνλ
ίδην ηχπν, δειαδή γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί έλα sequence λα αθνινπζεί έλα άιιν
sequence ζηνλ ίδην ζχλζεην ηχπν.

[ΘΤ.70] Έλα ρήκα Σχπσλ Βαζηθψλ πζηαηηθψλ (Core Component Type Schema Module)
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δεκηνπξγείηαη θαη ιεηηνπξγεί σο ην ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο
ηχπνπο πνπ εηζάγνληαη απφ ην CCTS. ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εηζάγεηαη απ‟ επζείαο ζε
θάπνην ζρήκα πιελ ηνπ Unqualified Data Type Schema Module, ελψ ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
εηζάγεη θαλέλα schema module.

[ΘΤ.71] Θάζε ηχπνο δνκηθνχ ζπζηαηηθνχ (Core Component Type – CCT) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη
σο νλνκαηηζκέλνο xsd:complexType ζην cct:CoreComponentType schema
module.
[ΘΤ.72] To φλνκα θάζε xsd:complexType πνπ βαζίδεηαη ζε έλα CCT ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ην
φλνκα θαηαρψξεζεο ζην Ιεμηαξρείν (dictionary entry name) ηνπ CCT, ρσξίο θελά ή
ινηπά δηαρσξηζηηθά θαη κε ηελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζπληνκεχζεσλ.
[ΘΤ.73] Θάζε

νξηζκφο

CCT

xsd:complexType

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

πεξηέρεη

έλα

ζηνηρείν

xsd:simpleContent, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ λα πεξηέρεη έλα xsd:extension
ζηνηρείν. To xsd:extension ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλεη κηα XSD ηδηφηεηα πνπ λα
νξίδεη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην XSD θαη απαηηείηαη γηα ην
CCT.

Δληφο

ηνπ

ζηνηρείνπ

xsd:extension,

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

δειψλεηαη

έλα

xsd:attribute γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην
CCT.

[ΘΤ.74] To φλνκα θάζε ζπκπιεξσκαηηθνχ xsd:attribute ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπληίζεηαη απφ ην
CCTS ζπκπιεξσκαηηθφ φλνκα θαηαρψξεζεο ζην Ιεμηαξρείν (dictionary entry name)
ηνπ CCT ρσξίο θελά θαη άιια δηαρσξηζηηθά.
[ΘΤ.75] Δάλ ε θιάζε αληηθεηκέλνπ (object class) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ζπζηαηηθνχ πεξηέρεη
ην φλνκα ηνπ ηχπνπ αλαπαξάζηαζεο (representation term) ηνπ CCT-γνλέα, ε
επαλαιακβαλφκελε ιέμε ή θξάζε ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξαθεί απφ ην φλνκα ηνπ
xsd:attribute.
[ΘΤ.76] Δάλ ε θιάζε αληηθεηκέλνπ (object class) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ζπζηαηηθνχ πεξηέρεη
ηνλ φξν „identification‟, ν φξνο „identification‟ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξάθεηαη απφ ην φλνκα
ηνπ xsd:attribute.
[ΘΤ.77] Δάλ o ηχπνο αλαπαξάζηαζεο (representation term) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
ζπζηαηηθνχ είλαη „text‟, ν ηχπνο αλαπαξάζηαζεο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξάθεηαη απφ ην
φλνκα ηνπ xsd:attribute.
[ΘΤ.78] Ζ ηδηφηεηα πνπ αλαπαξηζηά ην ζπκπιεξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ βαζίδεηαη ζε

θαηάιιειν ελζσκαησκέλν ηχπν δεδνκέλσλ XSD.

[ΘΤ.79] Σν udt:UnqualifiedDataType schema ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εηζάγεη κφλν ηα αθφινπζα
schema modules:


ids:IdentifierList Schema Modules



clm:CodeList Schema Modules

[ΘΤ.80] Έλα ζρήκα κε unqualified ηχπνπο δεδνκέλσλ (Unqualified Data Type Schema
Module) ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο ηχπνπο
βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ (CCTs) πιένλ απφ απηνχο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ
πξνδηαγξαθή UN/CEFACT CCTS.
[ΘΤ.81] Έλαο unqualified data type ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη γηα θάζε εγθεθξηκέλν πξσηεχνληα θαη
δεπηεξεχνληα ηχπν αλαπαξάζηαζεο (βι. Error! Reference source not found.).

[ΘΤ.82] Σν φλνκα θάζε unqualified data type ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ην φλνκα θαηαρψξεζεο ζην
Ιεμηαξρείν ηνπ ηχπνπ, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ιέμεο „Type‟, ρσξίο θελά ή
δηαρσξηζηηθά θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνδεθηψλ ζπληνκεχζεσλ.
[ΘΤ.83] Γηα θάζε unqualified data type ηνπ νπνίνπ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηαηηθά
απεηθνλίδνληαη απ‟ επζείαο ζε ελζσκαησκέλνπο XSD ηχπνπο δεδνκέλσλ, ην
unqualified data type ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη σο νλνκαηηζκέλν xsd:simpleType. To
xsd:simpleType ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν xsd:restriction, ην νπνίν
λα πεξηιακβάλεη ηελ ηδηφηεηα xsd:base πνπ θαζνξίδεη ηνλ ελζσκαησκέλν XSD ηχπν
πνπ απαηηείηαη γηα ην ζπζηαηηθφ.
[ΘΤ.84] Γηα θάζε unqualified data type ηνπ νπνίνπ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηαηηθά δελ
απεηθνλίδνληαη ζε ελζσκαησκέλνπο XSD ηχπνπο δεδνκέλσλ, ην unqualified data type
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη σο νλνκαηηζκέλν xsd:complexType. To xsd:complexType
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν xsd:simpleContent, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη
ην ζηνηρείν xsd:extension πνπ κέζσ ηεο ηδηφηεηαο xsd:base λα θαζνξίδεη ηνλ
ελζσκαησκέλν XSD ηχπν πνπ απαηηείηαη γηα ην ζπζηαηηθφ.

[ΘΤ.85] Δληφο ηνπ ζηνηρείνπ xsd:extension ελφο xsd:complexType unqualified data
type, έλα xsd:attribute ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δειψλεηαη γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή
πιεξνθνξία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην CCT. Οη ηδηφηεηεο xsd:attribute κπνξεί λα
βαζίδνληαη ζηα αθφινπζα:


XSD

ελζσκαησκέλνπο

ηχπνπο

δεδνκέλσλ,

εάλ

ην

ζπκπιεξσκαηηθφ

ζπζηαηηθφ κπνξεί λα πάξεη κεηαβιεηέο ηηκέο.


Απινχο ηχπνπο ελφο θσδηθνινγίνπ, εάλ ην ζπκπιεξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ
αλαπαξηζηά ηηκέο θσδηθψλ.



Απινχο ηχπνπο ζε ιίζηα αλαγλσξηζηηθψλ, εάλ ην ζπκπιεξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ
αλαπαξηζηά ηηκέο αλαγλσξηζηηθψλ.

[ΘΤ.86] To φλνκα θάζε ζπκπιεξσκαηηθνχ xsd:attribute ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπληίζεηαη απφ ην
ζπκπιεξσκαηηθφ φλνκα ηνπ ζπζηαηηθνχ ρσξίο θελά θαη άιια δηαρσξηζηηθά θαη κε ηελ
εθαξκνγή ησλ απνδεθηψλ απφ ην ΠΖΓ ζπληνκεχζεσλ θαη αθξσλπκίσλ.
[ΘΤ.87] Δάλ ε θιάζε αληηθεηκέλνπ (object class) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ζπζηαηηθνχ πεξηέρεη
ην φλνκα ηνπ ηχπνπ αλαπαξάζηαζεο (representation term), ε επαλαιακβαλφκελε
ιέμε ή θξάζε ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξαθεί απφ ην φλνκα ηνπ xsd:attribute.
[ΘΤ.88] Δάλ ε θιάζε αληηθεηκέλνπ (object class) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ζπζηαηηθνχ πεξηέρεη
ηνλ φξν „identification‟, ν φξνο „identification‟ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξάθεηαη απφ ην φλνκα
ηνπ xsd:attribute.
[ΘΤ.89] Δάλ o ηχπνο αλαπαξάζηαζεο (representation term) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
ζπζηαηηθνχ είλαη „text‟, ν ηχπνο αλαπαξάζηαζεο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαγξάθεηαη απφ ην
φλνκα ηνπ xsd:attribute.
[ΘΤ.90] Δάλ o ηχπνο αλαπαξάζηαζεο (representation term) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
ζπζηαηηθνχ είλαη „Code‟ θαη απαηηείηαη επαιήζεπζε (validation), ε ηδηφηεηα πνπ
αλαπαξηζηά ην ζπκπιεξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ βαζίδεηαη ζην xsd:simpleType
ηνπ θαηάιιεινπ εμσηεξηθνχ θσδηθνινγίνπ πνπ εηζάγεηαη.

[ΘΤ.91] Δάλ o ηχπνο αλαπαξάζηαζεο (representation term) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
ζπζηαηηθνχ είλαη „Identifier‟ θαη απαηηείηαη επαιήζεπζε (validation), ε ηδηφηεηα πνπ
αλαπαξηζηά

ην

ζπκπιεξσκαηηθφ

ζπζηαηηθφ

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

βαζίδεηαη

ζην

xsd:simpleType ηεο θαηάιιειεο εμσηεξηθήο ιίζηαο αλαγλσξηζηηθψλ πνπ εηζάγεηαη.

[ΘΤ.92] Δάλ o ηχπνο αλαπαξάζηαζεο (representation term) ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
ζπζηαηηθνχ είλαη δελ είλαη „Code‟ νχηε „Identifier‟, ε ηδηφηεηα πνπ αλαπαξηζηά ην
ζπκπιεξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ βαζίδεηαη ζηνλ θαηάιιειν XSD ηχπν
δεδνκέλσλ.

[ΘΤ.93] Έλα ζρήκα κε qualified ηχπνπο δεδνκέλσλ (Qualified Data Type Schema Module)

ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο unqualified ηχπνπο
δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη κέζσ ηνπ Unqualified Data Type Schema Module θαη νξίδεη
λέα

θσδηθνιφγηα

θαη

ιίζηεο

αλαγλσξηζηηθψλ.

Παξάιιεια,

ην

qdt:QualifiedDataType κπνξεί λα εηζάγεη εμσηεξηθά θσδηθνιφγηα θαη ιίζηεο
αλαγλσξηζηηθψλ πνπ δελ εηζάγνληαη απφ ην udt:UnqualifiedDataType.

[ΘΤ.94] Έλαο qualified data type ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ βαζίδεηαη ζε έλαλ unqualified data type θαη λα
πξνζζέηεη θάπνηνπο ζεκαζηνινγηθνχο ή ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ζε απηφλ.
[ΘΤ.95] Σν φλνκα ελφο qualified data type ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ην φλνκα ηνπ unqualified data
type ρσξίο θελά ή άιια δηαζηήκαηα θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ
(qualifier term).
[ΘΤ.96] Θάζε qualified data type πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ xsd:complexType unqualified data
type ηνπ νπνίνπ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηαηηθά απεηθνλίδνληαη απ‟ επζείαο ζε XSD
ηχπνπο δεδνκέλσλ:
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη σο xsd:simpleType
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν xsd:restriction
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλεη κηα ηδηφηεηα xsd:base πνπ λα νξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν XSD
ηχπν δεδνκέλσλ
[ΘΤ.97] Θάζε qualified data type πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ xsd:complexType unqualified data
type ηνπ νπνίνπ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηαηηθά δελ απεηθνλίδνληαη απ‟ επζείαο ζε
XSD ηχπνπο δεδνκέλσλ:
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη σο xsd:complexType
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν xsd:simpleContent θαη xsd:restriction
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλεη ηνλ unqualified data type σο xsd:base ηδηφηεηα.

[ΘΤ.98] Θάζε qualified data type πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ xsd:simpleType unqualified data
type:
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν xsd:restriction
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηιακβάλεη ηνλ unqualified data type σο xsd:base ηδηφηεηα ή εάλ νη
πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ρξήζε ηνπ XSD ηχπνπ δεδνκέλσλ, ηφηε ν
XSD ηχπνο δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο xsd:base ηδηφηεηα.
[ΘΤ.99] Θάζε qualified data type πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ xsd:simpleType ελφο θσδηθνινγίνπ
ή κηαο ιίζηαο αλαγλσξηζηηθψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη έλα ζηνηρείν xsd:restriction
ή έλα ζηνηρείν xsd:union.

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην xsd:restriction, ε ηδηφηεηα xsd:base ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
νξίδεη ηνλ απιφ ηχπν ηνπ code list ή ηνπ identifier list module κε θαηάιιειν
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ρψξνπ νλνκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πεξηνξίδεηαη ην
ζχλνιν ηηκψλ ηνπ θσδηθνινγίνπ ή ηεο ιίζηαο.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην xsd:union, ε ηδηφηεηα xsd:memberType ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
νξίδεη ηνπο απινχο ηχπνπο ησλ code lists ή ησλ identifier lists κε θαηάιιειν
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ρψξνπ νλνκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξαγκαηνπνηείηαη
ζπλδπαζκφο δηάθνξσλ θσδηθνινγίσλ ή ιηζηψλ αλαγλσξηζηηθψλ.

[ΘΤ.100] Θάζε qualified data type πνπ κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε θσδηθνιφγηα ή ιίζηεο
αλαγλσξηζηηθψλ:
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδεηαη σο xsd:complexType
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρεη ην ζηνηρείν xsd:choice ην νπνίν λα πεξηέρεη αλαθνξέο ζηα
ελαιιαθηηθά θσδηθνιφγηα ή ιίζηεο αλαγλσξηζηηθψλ κε θαηάιιειν ραξαθηεξηζκφ ηνπ
ρψξνπ νλνκάησλ ηνπο.

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή απαηηνχληαη θσδηθνπνηήζεηο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ

[ΘΤ.101]

δεκηνπξγνχληαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα Θσδηθνιφγηα (Code List Schema Modules) γηα
λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζην ρήκα Ρίδαο θαη ηα ππφινηπα
ζρήκαηα.
Θάζε Θσδηθνιφγην πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηα XML ρήκαηα ηνπ ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ

[ΘΤ.102]

παξέρεη απαξίζκεζε ησλ θσδηθψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο θαη λα παξαδίδεηαη σο αξρείν
XSD (XML ρήκα).

[ΘΤ.103] Σα Θσδηθνιφγηα ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ΠΖΓ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ
παξφληνο εγγξάθνπ θαη ζηα νπνία ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλνληαη ηα XML ρήκαηα
πνπ ζρεδηάδνληαη έρνπλ εθδνζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ISO (International
Standardization Organization), UN/CEFACT Error! Reference source not found. θαη
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) θαη είλαη:


ISO-3166-1 Error! Reference source not found. γηα θσδηθνχο ρσξψλ (country

code list)


ISO-4217 Error! Reference source not found. γηα θσδηθνχο λνκηζκάησλ

(currency code list)


ISO 639-2 Error! Reference source not found. γηα θσδηθνχο γισζζψλ

(language code list)



UNECE Units of Measure used in International Trade Error! Reference source

not found. γηα κνλάδεο κέηξεζεο


UNECE Character Set Encoding Code Error! Reference source not found. θαη

ΗΑΛΑ Character Set Code Error! Reference source not found. γηα θσδηθνπνηήζεηο
ραξαθηήξσλ


UNECE Agency Identification Code Error! Reference source not found. γηα ηελ

θσδηθνπνίεζε δηεζλψλ Οξγαληζκψλ


IANA MIME Media Type Error! Reference source not found. γηα ηνπο

κνξθφηππνπο

[ΘΤ.104]

Ζ ελζσκάησζε Θσδηθνινγίσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην δηαθφξσλ έξγσλ
ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ πεξάζνπλ ηε
Γηαδηθαζία Έγθξηζεο θαη Δλζσκάησζεο ζην Κεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΖΓ.

[ΘΤ.105]

ε θάζε Θσδηθνιφγην έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν-ξίδα θαη έλα κνλαδηθφ νλνκαηηζκέλν
xsd:simpleType ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδνληαη θαζνιηθά. Σν φλνκα ηνπ xsd:simpleType
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ηαπηίδεηαη κε ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ-ξίδα ηνπ θσδηθνινγίνπ κε ηελ
πξνζζήθε ηεο ιέμεο „ContentType’ ζην ηέινο.

[ΘΤ.106]

Ζ ηδηφηεηα base ηνπ ζηνηρείνπ xsd:restriction ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ παίξλεη ηελ ηηκή
xsd:token.

[ΘΤ.107] Θάζε θσδηθφο ζην θσδηθνιφγην ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εθθξάδεηαη σο xsd:enumeration, κε
ηελ ηδηφηεηα value λα είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ θσδηθνχ.

[ΘΤ.108] ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θσδηθνπνηήζεηο κε αλαγλσξηζηηθά πνπ
ρξεηάδνληαη επαιήζεπζε ζην ρξφλν εθηέιεζεο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δεκηνπξγνχληαη Ιίζηεο
Αλαγλσξηζηηθψλ (Identifier List Schema Modules) γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ
επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζην ρήκα Ρίδαο θαη ηα ππφινηπα ζρήκαηα.
[ΘΤ.109] Θάζε Ιίζηα Αλαγλσξηζηηθψλ πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηα XML ρήκαηα ηνπ ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ
ΛΑ παξέρεη απαξίζκεζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο θαη λα παξαδίδεηαη
σο αξρείν XSD (XML ρήκα).

[ΘΤ.110] ε θάζε Ιίζηα Αλαγλσξηζηηθψλ έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν-ξίδα θαη έλα κνλαδηθφ
νλνκαηηζκέλν xsd:simpleType ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδνληαη θαζνιηθά. Σν φλνκα ηνπ
xsd:simpleType ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ηαπηίδεηαη κε ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ-ξίδα ηεο Ιίζηαο
Αλαγλσξηζηηθψλ κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο „ContentType’ ζην ηέινο.
[ΘΤ.111] Ζ ηδηφηεηα base ηνπ ζηνηρείνπ xsd:restriction ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ παίξλεη ηελ ηηκή
xsd:token.

[ΘΤ.112] Θάζε αλαγλσξηζηηθφ ζηε Ιίζηα Αλαγλσξηζηηθψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εθθξάδεηαη σο
xsd:enumeration, κε ηελ ηδηφηεηα value λα είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ
αλαγλσξηζηηθνχ.
[ΘΤ.113] ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχληαη άιια ζηνηρεία πιελ ηνπ xsd:enumeration ζε
έλα identifier list schema module.

[ΘΤ.114] Σα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα ζρήκαηα άιισλ νξγαληζκψλ πξνηππνπνίεζεο (Other
Standards Body Aggregate Business Information Entity Schema Modules) πνπ
κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ρήκα Ρίδαο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο νδεγίεο
ηνπ UN/CEFACT CCTS θαη W3C XML Schema.
[ΘΤ.115] Ζ πηνζέηεζε XML ρεκάησλ θαη Γνκηθψλ πζηαηηθψλ (Core Components) πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ δηεζλή πξφηππα ζε θάζεηεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο, φπσο γηα
δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο, γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ή γηα αληαιιαγέο ηαηξηθψλ
δεδνκέλσλ, ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα ηνπ
Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο & Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ.

[ΘΤ.116] Θάζε ζρήκα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δειψλεη θαηάιιεια ην ρψξν νλνκάησλ ηνπ (namespace)
ζηελ ηδηφηεηα xsd:targetNamespace. Θάζε default namespace ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
ηαπηίδεηαη κε ην target namespace.
Ο ρψξνο νλνκάησλ ηνπ W3C XML Schema ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
πξφζεκα xsd ή xs.

[ΘΤ.117]

Οη ρψξνη νλνκάησλ ζην ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλνληαη ζηε ζχζηαζε ηνπ W3C

Namespaces in XML (Second Edition).
[ΘΤ.118]

Οη ρψξνη νλνκάησλ ζην ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ νξίδνληαη σο URNs (Uniform Resource
Names),

ζχκθσλα

κε

ηε

δνκή

urn:<1ο

Επίπεδο>:<2ο

Επίπεδο><3ο

Επίπεδο><4ο Επίπεδο><5ο Επίπεδο><6ο Επίπεδο><7ο Επίπεδο> φπνπ:


1ν Δπίπεδν: Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρψξα γηα ηελ νπνία ην ζρήκα αλαπηχρζεθε. Γηα
ην ΠΖΓ νξίδεηαη σο “gr” γηα ηελ Διιάδα.



2ν Δπίπεδν: Φνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία / ζπληήξεζε ηνπ
ρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΖΓ παίξλεη ηελ ηηκή “ypes”.



3ν Δπίπεδν: Όλνκα ηνπ Έξγνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
ρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΖΓ παίξλεη ηελ ηηκή “egif”.



4ν Δπίπεδν: Σχπνο ηνπ πφξνπ / πεγήο. Κπνξεί λα είλαη “Data”, “Process”, “Code
List”, “Documentation” ή “Identifier List”.



5ν Δπίπεδν: Θαηάζηαζε ηνπ πφξνπ / πεγήο. Οξίδεηαη σο “Standard” ή “Draft”.



6ν Δπίπεδν: Σχπνο ηνπ ζρήκαηνο, εθφζνλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν επηιέρζεθε
“Data”.

Παίξλεη

ηηο

ηηκέο

“<Root

“ReusableAggregateBusinessInformationEntity”,

ή

Schema

Title>”,

“UnqualifiedDataType”

“QualifiedDataType”.


7ν Δπίπεδν: Κείδνλα Έθδνζε ηνπ ζρήκαηνο

[ΘΤ.119] Δλαιιαθηηθά, νη ρψξνη νλνκάησλ ζην ΠΖΓ κπνξνχλ λα νξίδνληαη σο URLs (Uniform
Resource Locators). ηελ πεξίπησζε απηή, ην URI ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή
http://www.e-gif.gov.gr/schemas/domain/full schema title (incl.
version)

[ΘΤ.120]

Ζ ηδηφηεηα id ηνπ ζηνηρείνπ schema ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ε ηηκή ηεο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ίδηα κε
ηελ ηηκή ηνπ ζηνηρείνπ Identifier ηνπ Θαηαιφγνπ ρεκάησλ ηνπ ΠΖΓ κφιηο
εθδνζεί.

[ΘΤ.121] Ζ ηδηφηεηα elementFormDefault ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ παίξλεη ηελ ηηκή qualified ελψ ε
ηδηφηεηα attributeFormDefault ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ παίξλεη ηελ ηηκή unqualified.
Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ νξηζκνχ ηδηνηήησλ (attributes) πνπ
ζα πξνζδίδνληαη ζε ζηνηρεία (elements) απφ άιινπο ρψξνπο νλνκάησλ.

[ΘΤ.122] Σα ζρήκαηα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηε ινγηθή φηη ηα ζηνηρεία (elements)
πεξηέρνπλ ηελ θχξηα πιεξνθνξία. Οη ηδηφηεηεο (attributes) πξννξίδνληαη γηα ηελ
απνζήθεπζε δεπηεξεπφλησλ κεηαδεδνκέλσλ – απιά παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζηνηρείνπ.
εκεηψλεηαη

φηη

ηδηφηεηεο

ΓΔΛ

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

αιιεινζπλδένληαη,

δειαδή

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ άιιεο ηδηφηεηεο.

[ΘΤ.123] Ζ απνπζία κηαο δνκήο ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Οη
ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ απνδίδνληαη κε ηηκέο ζε ζηνηρεία ή
ηδηφηεηεο θαη λα κελ εμαξηψληαη απφ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ελφο ζηνηρείνπ.
[ΘΤ.124] Πξναηξεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ πξνδηαγξαθεί κε πεξηερφκελν ΓΔΛ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
ΛΑ κελ ην εκθαλίδνπλ. Σν ρήκα ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαζθαιίδεη φηη ηέηνηα ζηνηρεία
είηε απνπζηάδνπλ ή έρνπλ θάπνην πεξηερφκελν.

[ΘΤ.125]

Σα

xsd:appInfo,

xsd:notation,

xsd:wildcard,

xsd:substitutionGroup, xsd:ID/xsd:IDREF θαη xsd:key/xsd:keyref
ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα XML ρήκαηα.
[ΘΤ.126]

Σν xsd:any ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ
XML ρεκάησλ.

[ΘΤ.127]

Ζ ηδηφηεηα xsd:nillable ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη.

[ΘΤ.128]

Σν ζηνηρείν xsd:all ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη.

[ΘΤ.129]

Ζ ρξήζε ηνπ xsd:redefine ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ απνθεχγεηαη.

[ΘΤ.130]

Όιεο νη δειψζεηο ηχπσλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρνπλ φλνκα θαη λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε
ηχπσλ κε ηελ ίδηα ζεκαζηνινγία θαη παξφκνηνπο πεξηνξηζκνχο.

[ΘΤ.131]

Οη απινί ηχπνη xsd:simpleTypes ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχληαη εθφζνλ
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Δάλ απηφ δε ζπκβαίλεη ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηνη ηχπνη xsd:complexTypes.

[ΘΤ.132]

Οη ζχλζεηνη ηχπνη xsd:complexTypes ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
νξηζκφ ησλ ABIEs.

[ΘΤ.133]

Οη

δειψζεηο

ηχπσλ

ζηα

ΒΒΗΔ

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

udt:UnqualifiedDataType ή qdt:QualifiedDataType.

πεξηέρεηαη

ζηα

[ΘΤ.134]

Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο «φξνπο αλαπαξάζηαζεο» (Representation Terms) ηεο
πξνδηαγξαθήο UN/CEFACT CCTS θαη ησλ ηζνδχλακσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ
δειψλνληαη ζηα CCT schema module θαη UDT schema module ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
ζπκκνξθψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

Reference Terms

Data Type για CCT

Data Type για UDT

Περιγραθή

Amount

xsd:decimal

xsd:decimal

Ο αξηζκφο ησλ λνκηζκαηηθψλ
κνλάδσλ (ζε έλα λφκηζκα φπνπ ε
κνλάδα νξίδεηαη ζαθψο).

Binary Object

xsd:base64Binary

xsd:base64Binary

Έλα ζχλνιν απφ πεπεξαζκέλνπ
κήθνπο ζεηξέο δπαδηθψλ octets.

Graphic

-

xsd:base64Binary

Κηα πεπεξαζκέλε ξνή δεδνκέλσλ
ελφο δηαγξάκκαηνο, εηθφλαο ή
παξφκνηαο αλαπαξάζηαζεο πνπ
εθθξάδεηαη ζε θσδηθνπνίεζε base
64.

Sound

-

xsd:base64Binary

Οπνηαδήπνηε κνξθή αξρείνπ
ήρνπ, φπσο ερνγξαθήζεηο ζε
δπαδηθά octets.

Video

-

xsd:base64Binary

Ζ εγγξαθή, αλαπαξαγσγή ή
αλακεηάδνζε νπηηθψλ εηθφλσλ ζε
καγλεηηθή ηαηλία ή ςεθηαθά ζε
δπαδηθή αλαπαξάζηαζε (octets)

Code

xsd:token

xsd:token

Κηα ζπκβνινζεηξά ραξαθηήξσλ
(γξάκκαηα, ςεθία ή ζχκβνια)
πνπ, γηα ζπληνκία θαη / ή
αλεμαξηεζία απφ γιψζζεο,
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη
κηα θαζνξηζκέλε ηηκή (value) ή
θείκελν (text).

Date Time

xsd:string

xsd:dateTime

Κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη
ψξα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ
(ISO 8601)

Date

-

xsd:date

Κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (ISO 8601)

Time

-

xsd:time

Κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα ζην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (ISO 8601)

Identifier

xsd:token

xsd:token

Κηα ζπκβνινζεηξά ραξαθηήξσλ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη
ηελ ηαπηφηεηα θαη λα δηαρσξίζεη
κνλαδηθά έλα ζηηγκηφηππν ελφο
αληηθεηκέλνπ απφ ηα ππφινηπα
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην
ίδην ζρήκα (identification scheme).

Indicator

xsd:string

xsd:boolean

Κηα ιίζηα απφ αθξηβψο δχν
αιιειν-απνθιεηφκελεο Boolean
ηηκέο πνπ εθθξάδνπλ ηηο κφλεο
πηζαλέο θαηαζηάζεηο.

Measure

xsd:decimal

xsd:decimal

Κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε ελφο
αληηθεηκέλνπ θαη νξίδεηαη κε βάζε
κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα
κέηξεζεο.

Value

-

xsd:decimal

Δθθξάδεη γεληθά ηελ έλλνηα ηεο
αξηζκεηηθήο αμίαο.

-

Percent

xsd:decimal

Έλαο αξηζκφο πνπ νξίδεηαη
ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ 100.

-

Rate

xsd:decimal

Έλα θιάζκα ηνπ νπνίνπ αξηζκεηήο
θαη παξνλνκαζηήο είλαη
πνζφηεηεο, ηηκέο ή παξάγνληεο
ρσξίο δηαζηάζεηο, αλεμάξηεηεο ε
κία απφ ηελ άιιε.

Numeric

xsd:string

xsd:decimal

Αξηζκεηηθή πιεξνθνξία πνπ
αλαηίζεηαη ή απνθαζίδεηαη θαηφπηλ
ππνινγηζκνχ, κέηξεζεο ή
απαξίζκεζεο. Γελ απαηηεί θάπνηα
κνλάδα κέηξεζεο ή θάπνην
πνζνηηθφ κέηξν.

Quantity

xsd:decimal

xsd:decimal

Έλαο απαξηζκεκέλνο αξηζκφο πνπ
δελ εθθξάδεηαη ζε λνκηζκαηηθέο
κνλάδεο, αιιά νξίδεηαη κε βάζε
θάπνην κέηξν.

xsd:string

Text

xsd:string

Κηα ζπκβνινζεηξά (π.ρ. έλα
πεπεξαζκέλν ζεη ραξαθηήξσλ)
ζηε κνξθή ιέμεσλ κηαο γιψζζαο.

Name

-

xsd:string

Κηα ιέμε ή θξάζε πνπ απνηειεί ηε
δηαθξηηή νλνκαζία ελφο
πξνζψπνπ, ηφπνπ, πξάγκαηνο ή
έλλνηαο.

[ΘΤ.135]

Σν

xsd:extension

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

ρξεζηκνπνηείηαη

κφλν

ζηα

cct:CoreComponentType θαη udt:UnqualifiedDataType schema modules
γηα λα δειψλεη xsd:attributes γηα ζρεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.
[ΘΤ.136]

Όηαλ

ην

xsd:restriction

εθαξκφδεηαη

ζε

έλα

xsd:simpleType

ή

xsd:complexType πνπ αλαπαξηζηά έλα ηχπν δεδνκέλσλ, ε δνκή πνπ
δεκηνπξγείηαη ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρεη δηαθνξεηηθφ φλνκα.

[KΠ.12] Ζ ηδηφηεηα default ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέηεη
ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζηα ζηνηρεία ή ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζηηγκηφηππνπ.
Ζ ηδηφηεηα fixed ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέηεη ζεκαληηθή
πιεξνθνξία ζηα ζηνηρεία ή ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζηηγκηφηππνπ εθηφο απφ ηηο ηδηφηεηεο
ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηφηεηα use=”required”.

[ΘΤ.137]

Οη ηδηφηεηεο xsd:attribute ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρνπλ ηνπηθή εκβέιεηα πνπ
δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζηνηρείνπ ζην νπνίν αλήθνπλ.

[ΘΤ.138]

Σα ζηνηρεία ζηα έγγξαθα XML κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο:


Σα θεηκελν-θεληξηθά, φπσο ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα αλαθνξά
σο απάληεζε ζε κηα εξψηεζε



Σα δεδνκελν-θεληξηθά, φπσο ηα ζηνηρεία ζε έλα πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο

ε θάζε πεξίπησζε, ε αλάκημε πεξηερνκέλνπ, δειαδή ε χπαξμε ελφο ζηνηρείνπ πνπ
πεξηέρεη άιια ζηνηρεία θαη θείκελν, ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ απνθεχγεηαη.

[ΘΤ.139]

Ζ δήισζε xsd:import ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ηδηφηεηα
namespace πνπ δειψλεη ην ρψξν νλνκάησλ ηνπ εηζαγφκελνπ ζρήκαηνο.

[ΘΤ.140]

ηελ ηεθκεξίσζε ελφο XML ρήκαηνο, ην ζηνηρείν documentation ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ζρφιηα XML.

[KΠ.13] Σα ηνηρεία ηεθκεξίσζεο γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηχπνπο: rsm:RootSchema, ABIE
xsd:complexType,

BBIE:

xsd:element,

cct:CoreComponentType,

ASBIE

supplementary

xsd:element,
component,

udt:UnqualifiedDataType, qdt:QualifiedDataType ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ είλαη
φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί φπνπ Y-Τπνρξεσηηθφ, ΠΠξναηξεηηθφ θαη Δ-επαλαιακβαλφκελν.

ASBIE: xsd:element

cct:CoreComponentType

Τ

Τ

Τ

Component Type

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Dictionary Entry Name

Τ

Name

Τ

Version

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Definition

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ
Τ

qdt:QualifiedDataType

BBIE xsd:element

Τ

udt:UnqualifiedDataType

ABIE xsd:complexType

Τ

supplementary component

rsm:RootSchema

Unique Identifier

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Cardinality
Object Class Term

Τ

Τ

Τ

Object Class Qualifier Term

Π

Π

Π

Property Term

Τ

Τ

Property Qualifier Term

Π

Π

Associated Object Class Term

Τ

Associated Object Class Qualifier
Term

Π

Primary Representation Term

Τ

Τ

Τ

Primitive Type

Τ

Τ
Τ

Τ

Data Type Qualifier Term

Τ
Τ

Qualified Data Type

Π

Π

Business Process Context Value

Τ, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Organization Context Value

Τ, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Geopolitical
Value

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Business Term

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Example

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

[ΘΤ.141]

/

Region

Context

Π, Δ

Π, Δ

Π, Δ

Σν φλνκα θάζε ζηνηρείνπ (element) ή ραξαθηεξηζηηθνχ (attribute) ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
θαζνξίδεηαη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν απφ έλα πιήξεο κνλνπάηη XPath.

[ΘΤ.142]

Όια ηα νλφκαηα (tags) ζηα XML ρήκαηα, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
Θαηαιφγσλ ρεκάησλ, ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπλίζηαληαη απφ ιέμεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα
πνπ ζα απνηεινχλ κεηαθξάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ φξσλ.

[ΘΤ.143]

Σν πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ζηα XML αξρεία ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

[ΘΤ.144]

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ Core Components ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ζηελ
αγγιηθή γιψζζα.

[KΠ.14]

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα Θσδηθνιφγηα θαη ηηο Ιίζηεο Αλαγλσξηζηηθψλ (Code Lists
Module θαη Identifier List Module), ην πεξηερφκελφ ηνπο ΠΡΟΣΔΗΛΔΣΑΗ ΛΑ
δηαηππψλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, επηπιένλ ηεο ειιεληθήο.

[ΘΤ.145]

Γηα ηελ νλνκαηνδνζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ XML ρεκάησλ θαη ησλ νλνκάησλ
ησλ Κεηαδεδνκέλσλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχκβαζε Lower Camel Case
(LCC), πνπ απαηηεί θεθαιαίν γξάκκα θάζε ιέμεο εθηφο απφ ηελ πξψηε γηα λα
ζπλζέζεη ην φλνκα. Γηα ηελ νλνκαηνδνζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηχπσλ ησλ XML
ρεκάησλ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχκβαζε Upper Camel Case (UCC),
πνπ απαηηεί θεθαιαίν γξάκκα θάζε ιέμεο γηα λα ζπλζέζεη ην φλνκα.

[ΘΤ.146]

Σα νλφκαηα ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ζηνλ εληθφ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε
έλλνηα πνπ κνληεινπνηείηαη βξίζθεηαη ζηνλ πιεζπληηθφ.

[ΘΤ.147]

Σα νλφκαηα ζηνηρείσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηχπσλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχλ ην
αθφινπζν ζεη ραξαθηήξσλ: Α-Ε θαη a-z.

[ΘΤ.148]

Σα νλφκαηα ζηνηρείσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηχπσλ ησλ XML ρεκάησλ ΓΔΛ ΘΑ
ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρνπλ θελά, δηαρσξηζηηθά ή ραξαθηήξεο πνπ δελ επηηξέπνληαη κε
βάζε ηελ πξνδηαγξαθή W3C XML 1.0 γηα ηελ νλνκαηνδνζία.

[ΘΤ.149]

Σα νλφκαηα ζηνηρείσλ, ηδηνηήησλ θαη ηχπσλ ησλ XML ρεκάησλ ΓΔΛ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
λα πεξηέρνπλ αθξσλχκηα θαη ζπληνκεχζεηο, πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην
Πιαίζην. Παξαδείγκαηα εγθεθξηκέλσλ ζπληνκεχζεσλ είλαη ην ID – Identifier, EU –

European Union θαη URI – Uniform Resource Identifier.

Σα αξρεία ρεκάησλ (schema modules), πιελ ησλ Θσδηθνινγίσλ (Code List

[ΘΤ.150]

Modules)

θαη

ησλ

Ιηζηψλ

Αλαγλσξηζηηθψλ

(Identifier

Lists)

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

ππνδεηθλχνπλ ηελ πιήξε έθδνζή ηνπο ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ σο <filename>-vnm.xsd, φπνπ n θαη m είλαη ε κείδνλα θαη ε δεπηεξεχνπζα έθδνζε αληίζηνηρα θαη v
είλαη ν ιαηηληθφο ραξαθηήξαο “v”.
Σα schema module αξρεία κε Θσδηθνιφγηα (Code List Modules) θαη Ιίζηεο

[ΘΤ.151]

Αλαγλσξηζηηθψλ (Identifier Lists) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ππνδεηθλχνπλ ηελ πιήξε έθδνζή ηνπο
ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ σο <AgencyName>_<filename>-vn-m.xsd, φπνπ n θαη m
είλαη ε κείδνλα θαη ε δεπηεξεχνπζα έθδνζε αληίζηνηρα θαη v είλαη ν ιαηηληθφο
ραξαθηήξαο “v”, Agency Name είλαη ην φλνκα ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα πνπ
δεκνζίεπζε θαη ζπληεξεί ην αξρείν.

Σα XML ρήκαηα ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ππνδεηθλχνπλ ηελ έθδνζή ηνπο ζηελ ηδηφηεηα version

[ΘΤ.152]

ηνπ ζηνηρείνπ xs:schema. Ζ έθδνζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ
ζρήκαηνο. Οη αξηζκνί έθδνζεο ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ππαθνχλ ζηε ζχκβαζε γηα ηε
Γηαρείξηζε Δθδφζεσλ πνπ πξνηείλεη ην ΠΖΓ.
Ζ έθδνζε ΚΠΟΡΔΗ ΛΑ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ζην ηέινο ηνπ
ρψξνπ

νλνκάησλ

ηνπ

ζρήκαηνο

(π.ρ.

http://www.e-

gif.gov.gr/schemas/taxation/PeriodicVATStatement-v1-0-200402)

Σα αξρεία XML πνπ αληαιιάζζνληαη ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρνπλ αλαθνξά ζηελ έθδνζε

[ΘΤ.153]

ηνπ XML ρήκαηνο ζην νπνίν ζπκκνξθψλνληαη.

Σα XML ρήκαηα πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο

[ΘΤ.154]

εγγξάθνπ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηε ζχζηαζε ηνπ
W3C XSL Transformations (XSLT) ζηα πξνηεηλφκελα XML ζρήκαηα ηνπ ΠΖΓ.

[ΘΚ.1]

Σα ζελάξηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ XML ρεκάησλ ηνπ ΠΖΓ ΚΔΙΔΣΑΣΑΗ ΛΑ
δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα:


Πξνζαξκνγή Απφιπηα πκβαηή κε ην ΠΖΓ, φπνπ νη φπνηεο αιιαγέο ζηα XML

ρήκαηα γίλνληαη εθαξκφδνληαο θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΖΓ.

Πξνζαξκνγή Κεξηθψο (ή ειάρηζηα) πκβαηή κε ην ΠΖΓ, φπνπ ηα ππφ



ζρεδίαζε ρήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρήκαηα ηνπ ΠΖΓ, αιιά νη αιιαγέο ζε απηά
δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζπκβαηφηεηαο κε ην ΠΖΓ.

Πξνζαξκνγή πκβαηή κε ηα Γνκηθά ηνηρεία (Core Components) ηνπ ΠΖΓ,



δηφηη δελ ππάξρεη πξφηππν XML ρήκα ζην Ιεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα
ππφ ζρεδίαζε XML ρήκαηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα ρήκαηα ζα βαζηζηνχλ
ζηα Core Components ηνπ ΠΖΓ.

[ΘΤ.155]

ην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο εγγξάθσλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα
κεηαδεδνκέλα:

Γεληθά ηνηρεία γηα ην Έγγξαθν:


Tίηινο Δγγξάθνπ (Title): Σν φλνκα ηνπ εγγξάθνπ.



Θέκα (Subject): Κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εγγξάθνπ.



Θαηεγνξία

Δγγξάθνπ

(Type):

Ζ

θαηεγνξία

ηνπ

εγγξάθνπ

(π.ρ.

Πηζηνπνηεηηθφ, Αίηεζε, Άδεηα, θιπ) κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.


πζρεηηδφκελε Τπεξεζία (Relation.Is Required By): Ζ ππεξεζία ζην πιαίζην
ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη θαη αληαιιάζζεηαη ην έγγξαθν κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Πεγή Δγγξάθνπ (Source): Ζ πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην έγγξαθν, π.ρ.
Φφξκα απφ site ησλ ΘΔΠ.



Αλαγλσξηζηηθφ Δγγξάθνπ (Identifier): Έλα πξνθαζνξηζκέλν αλαγλσξηζηηθφ
αλαθνξάο ζην έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ΠΖΓ.



Θάιπςε (Coverage): Ζ έθηαζε ή ε εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
εγγξάθνπ. Σππηθά, ε εκβέιεηα πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο
νληφηεηαο πνπ θαιχπηεη, π.ρ. Αξκφδηνο Φνξέαο, ΘΔΠ, Όινη νη Φνξείο. Σν
πεδίν παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Κνξθφηππνο Δγγξάθνπ (Format): Ζ θπζηθή ή ςεθηαθή κνξθή ηνπ πφξνπ,
π.ρ. pdf, doc, csv, θιπ. κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Γιψζζα Δγγξάθνπ (Language): Ζ γιψζζα ηνπ εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε
θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε (ISO 639-2). ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο είλαη
GRE ή ELL.



Γεκηνπξγφο Δγγξάθνπ (Creator): Ο Φνξέαο πνπ δεκηνπξγεί ην έγγξαθν κε
βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Δθδφηεο Δγγξάθνπ (Publisher): Ο Φνξέαο πνπ θαζηζηά ην έγγξαθν
δηαζέζηκν. Θαηαγξάθεηαη κφλν εάλ δηαθέξεη απφ ην Γεκηνπξγφ ηνπ
Δγγξάθνπ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Θνηλφ Δγγξάθνπ (Audience): Ο Φνξέαο πνπ ππνβάιιεη ην έγγξαθν κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Απνδέθηεο Δγγξάθνπ (Addressee): Ο Φνξέαο πνπ παξαιακβάλεη ην
έγγξαθν. Γεληθφηεξα, αθνξά ην άηνκν ή ην Φνξέα πξνο ηνλ νπνίν ην
έγγξαθν απεπζχλεηαη ή ζηνλ νπνίν έρεη ζηαιεί κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο
ηηκέο.



Ζκεξνκελία Έθδνζεο (Date.Issued): Ζ εκεξνκελία επίζεκεο έθδνζεο ηνπ
εγγξάθνπ. Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο
ηηκήο ηεο εκεξνκελίαο νξίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ ISO 8601 θαη
πεξηιακβάλεη (κεηαμχ άιισλ) εκεξνκελίεο κε ηε κνξθή YYYY-MM-DD, δει.
έηνο-κήλαο-εκέξα.



Ζκεξνκελία Σειεπηαίαο

Δλεκέξσζεο

(Date.Modified):

Ζ

εκεξνκελία

ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηνπ εγγξάθνπ.


Λνκηθφ Πιαίζην (Mandate.Authorizing Statute): Ζ λνκηθή δηάηαμε (π.ρ.
Λφκνο, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα) πνπ επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίαο
θαη δεκηνπξγία ηνπ εγγξάθνπ.



Θαηάζηαζε Δγγξάθνπ (State): Οπζηαζηηθά θαηαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ
εγγξάθνπ (π.ρ. ελεξγφ) κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.

Αλαιπηηθά ηνηρεία Πεξηγξαθήο γηα θάζε Πεδίν ηνπ Δγγξάθνπ1


Όλνκα Πεδίνπ: Σν φλνκα ηνπ πεδίνπ



Πεξηγξαθή Πεδίνπ: Κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ



Θαηεγνξία Πεδίνπ: Ζ θαηεγνξία / νκαδνπνίεζε ζηελ νπνία κπνξεί λα αλήθεη
ην πεδίν



πκπιεξψλεηαη απφ: Πνηνο απφ ηνπο Φνξείο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο
αληαιιάζζεηαη ην έγγξαθν ζπκπιεξψλεη ην πεδίν



Τπνρξεσηηθφ: Δάλ ην πεδίν είλαη ππνρξεσηηθφ



χλζεην: Δάλ ην πεδίν είλαη ζχλζεην, δειαδή απνηειείηαη απφ άιια
επηκέξνπο πεδία



Πνιιαπιέο Σηκέο: Δάλ ην πεδίν παίξλεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηηκέο θάζε
θνξά



Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκέο: Ζ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (ηηκέο) ηνπ πεδίνπ εάλ
ππάξρεη



1

Σχπνο Πεδίνπ: Ο ηχπνο ηνπ πεδίνπ (π.ρ. αθέξαηνο, γξακκαηνζεηξά) κε βάζε

ηελ πιήξε κνληεινπνίεζε αληηθαζίζηαληαη απφ ηα κνληέια XML.

πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.


Κέγεζνο Πεδίνπ: Σν κέγεζνο ηνπ πεδίνπ (π.ρ. εάλ είλαη αιθαξηζκεηηθφ ν
αξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ)

[ΘΚ.2]

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξαθήο εγγξάθσλ ΚΔΙΔΣΑΣΑΗ ΛΑ
δηαηππψλεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, πιένλ ηεο ειιεληθήο.

[KΠ.15] Όζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε XML ρεκάησλ, ηα Root Schema Module θαη Reusable
ABIE Schema Module ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ζπλνδεχνληαη απφ ηα θχιια θαηαγξαθήο ηνπ
ζρήκαηνο.
Σν Core Component Type Module ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ζπλνδεχεηαη απφ ην θχιιν
θαηαγξαθήο ηνπ ζρήκαηνο
Σν Unqualified Data Type Schema Module ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ζπλνδεχεηαη απφ ην
θχιιν θαηαγξαθήο ηνπ ζρήκαηνο.
Σν Qualified Data Type Schema Module ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ ζπλνδεχεηαη απφ ην θχιιν
θαηαγξαθήο ηνπ ζρήκαηνο.
Σα Code List Modules θαη Identifier List Schema Modules ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ
ζπλνδεχνληαη απφ ην θχιιν θαηαγξαθήο ηνπ ζρήκαηνο.

[ΘΤ.156]

Ο Θαηάινγνο XML ρεκάησλ ηνπ ΠΖΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ιεηηνπξγεί σο ην ζχζηεκα
αλεχξεζεο θαη ζπζρέηηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ XML ρεκάησλ.

[ΘΤ.157]

Δπηπιένλ ηνπ Θαηαιφγνπ XML ρεκάησλ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δηαηεξείηαη Θαηάινγνο
Γνκηθψλ πζηαηηθψλ (Core Components - CC), Οληνηήησλ Δπηρεηξεζηαθήο
Πιεξνθνξίαο (ΒΗΔ) θαη Σχπσλ Γεδνκέλσλ (Unqualified Data Types, Qualified Data
Types) πνπ λα απνηππψλεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο.

[ΘΤ.158]

Σα κεηαδεδνκέλα ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλνληαη ζηηο αξρέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), φπσο έρνπλ επαπμεζεί απφ ην United
Kingdom eGovernment Metadata Standard θαη πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα.

[ΘΤ.159]

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ ΠΖΓ γηα ηελ πεξηγξαθή πφξσλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ επηιέγνληαη απφ
ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ πεδίσλ:


Σίηινο (Title), δειαδή ην φλνκα πνπ δίλεηαη ζηνλ πφξν θαη κε ην νπνίν είλαη
επίζεκα γλσζηφο.



Γεκηνπξγφο (Creator), σο ε ππεχζπλε νληφηεηα γηα ηελ παξαγσγή /
δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. Κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν, έλαο
νξγαληζκφο ή κηα Γεκφζηα Τπεξεζία.



Θέκα (Subject), πνπ απνηειεί ην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ θαη
εθθξάδεηαη κε ιέμεηο-θιεηδηά, θξάζεηο-θιεηδηά ή θψδηθεο ηαμηλφκεζεο.



Πεξηγξαθή (Description), ε νπνία απνηειεί κηα ζχλνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πφξνπ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ζην ζέκα, ηνπο ιφγνπο
δεκηνπξγίαο

ηνπ

πφξνπ,

ηνλ

πίλαθα

πεξηερνκέλσλ,

ηα

αλακελφκελα

απνηειέζκαηα ή αθφκα θαη αλαθνξά ζε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ.


Δθδφηεο (Publisher), σο ε αξκφδηα νληφηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ πφξν
δηαζέζηκν. Κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν, έλαο νξγαληζκφο ή κηα Γεκφζηα
Τπεξεζία.



πληειεζηήο (Contributor), σο ε νληφηεηα πνπ ζπλεηζθέξεη ζην πεξηερφκελν
ηνπ πφξνπ ρσξίο λα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε / επίβιεςε. Κπνξεί λα είλαη έλα
άηνκν, έλαο νξγαληζκφο ή κηα Γεκφζηα Τπεξεζία.



Ζκεξνκελία (Date), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ή δηαζεζηκφηεηα ηνπ
πφξνπ. Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο
εκεξνκελίαο νξίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ ISO 8601 θαη πεξηιακβάλεη
(κεηαμχ άιισλ) εκεξνκελίεο κε ηε κνξθή YYYY-MM-DD, δει. έηνο-κήλαοεκέξα.



Σχπνο (Type), πνπ εξκελεχεηαη σο ε θχζε ή ην χθνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πφξνπ. Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα επηιεγεί κηα ηηκή απφ
ειεγρφκελν ιεμηιφγην (γηα παξάδεηγκα ην Ιεμηιφγην Σχπσλ DCMI).



Κνξθφηππνο (Format), πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ή ςεθηαθή κνξθή ηνπ πφξνπ.
Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα επηιεγεί κηα ηηκή απφ ειεγρφκελν
ιεμηιφγην (γηα παξάδεηγκα, ν Θαηάινγνο ησλ ηχπσλ ηνπ Internet [MIME] πνπ
νξίδνπλ ηηο κνξθέο ησλ ππνινγηζηηθψλ κέζσλ).



Αλαγλσξηζηηθφ (Identifier), σο έλαο πξνθαζνξηζκέλν αλαγλσξηζηηθφ αλαθνξάο
ζηνλ πφξν. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαγλσξηζηηθφ ην URL ηνπ πφξνπ.



Πεγή (Source), δειαδή κηα αλαθνξά ζε πφξν, απφ ηελ νπνία ν παξψλ πφξνο
πξνέξρεηαη.



Γιψζζα (Language), πνπ πεξηέρεη ηε γιψζζα ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ
ηνπ πφξνπ, ζχκθσλα κε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε (ISO 639-2).



ρέζε (Relation), πνπ απνηειεί αλαθνξά ζε θάπνην άιιν πφξν.



Δκβέιεηα (Coverage), δειαδή ε έθηαζε ή ε εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
πφξνπ. Σππηθά, ε Δκβέιεηα ζα πεξηιακβάλεη ρσξηθή ηνπνζεζία (έλα φλνκα
ηφπνπ ή γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο), ρξνληθή πεξίνδν (κηα εηηθέηα πεξηφδνπ,
εκεξνκελία ή ζεηξά εκεξνκελίαο) ή αξκνδηφηεηα (φπσο ην φλνκα κηαο

δηαρεηξηζηηθήο νληφηεηαο).


Γηθαηψκαηα Υξήζεο (Rights), σο πιεξνθνξίεο γηα δηθαηψκαηα αλάγλσζεο,
αληηγξαθήο θαη αλαδηαλνκήο πνπ αθνξνχλ ηνλ πφξν. Σππηθά, ηα Γηθαηψκαηα
Υξήζεο πεξηέρνπλ κία δηνηθεηηθή δήισζε δηθαησκάησλ γηα ηνλ πφξν, ή
παξαπέκπνπλ

ζε

ππεξεζία

πνπ

παξέρεη

ηέηνηα

πιεξνθνξία.

πρλά,

πιεξνθνξίεο Γηθαησκάησλ θαιχπηνληαη απφ Intellectual Property Rights,
Copyright (Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα) θαη πνηθίια Γηθαηψκαηα Ηδηνθηεζίαο.


Πξνζβαζηκφηεηα (Accessibility), πνπ ππνδεηθλχεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη
ρξεζηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ ζε

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο

πιεζπζκνχ, π.ρ. άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, παηδηά, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.


Απνδέθηεο (Addressee), σο ην άηνκν (άηνκα) πξνο ην νπνίν ν πφξνο
απεπζχλεηαη ή ζην νπνίν έρεη ζηαιεί.



Θαηεγνξία (Aggregation), ε νπνία εξκελεχεηαη σο ην επίπεδν ή ε ζέζε ηνπ
πφξνπ ζε κηα ηεξαξρία / θαηεγνξηνπνίεζε. Δπηηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
αλαδεηήζεσλ ζε πφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.



Θνηλφ (Audience), δειαδή ε θαηεγνξία ρξεζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη ν
πφξνο.



Φεθηαθή

Τπνγξαθή

(Digital

Signature),

πνπ

πεξηέρεη

πιεξνθνξίεο

απζεληηθνπνίεζεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πφξνπ.


Απαιιαγή (Disposal), κε νδεγίεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ πφξνπ.
Δγγπάηαη φηη ν πφξνο δηαηεξείηαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη.



Σνπνζεζία (Location), πνπ ππνδεηθλχεη ηε θπζηθή ηνπνζεζία ηνπ ηφπνπ.



Λνκνζεηηθφ Πιαίζην (Mandate), σο ε λνκνζεηηθή ή άιιε εληνιή ιφγσ ηεο
νπνίαο δεκηνπξγήζεθε ν πφξνο.



πληήξεζε

(Preservation),

κε

πιεξνθνξία

γηα

λα

ππνζηεξίμεη

ηε

καθξνπξφζεζκε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ελφο πφξνπ.


Θαηάζηαζε (State), δειαδή ε ζέζε ή ε θαηάζηαζε ηνπ πφξνπ, π.ρ. ζχζηαζε
(recommendation) θαη ζρέδην (draft).

[ΘΤ.160]

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκκνξθψλεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε (δηαδηθηπαθφο ηφπνο,
ειεθηξνληθφ αξρείν, θιπ).

Μεηαδεδομένο

Καηάζηαζη

Προέλεσζη

Υποτρέωζη

Υποτρέωζη

Εθαρμογής ζε

Εθαρμογής ζε

Διαδικησακούς

Περιετόμενο

Τόποσς

Διαδικησακών
Τόπων

Σίηινο (Title)

Τπνρξεσηηθφ

Dublin Core (DC)

Λαη

Λαη

Γεκηνπξγφο (Creator)

Τπνρξεσηηθφ

Dublin Core (DC)

Λαη

Λαη

Θέκα (Subject)

Τπνρξεσηηθφ

Dublin Core (DC)

Λαη

Λαη

Πεξηγξαθή

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Λαη

Τπνρξεσηηθφ, εάλ

Dublin Core (DC)

Λαη

Λαη

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Όρη

Ζκεξνκελία (Date)

Τπνρξεσηηθφ

Dublin Core (DC)

Λαη

Λαη

Σχπνο (Type)

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Όρη

Κνξθφηππνο

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Όρη

Αλαγλσξηζηηθφ

Τπνρξεσηηθφ, εάλ

Dublin Core (DC)

Λαη

Όρη

(Identifier)

βξίζθεη εθαξκνγή
Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Όρη

Πξνηεηλφκελν

Dublin Core (DC)

Πξναηξεηηθά

Λαη

ρέζε (Relation)

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Όρη

Δκβέιεηα (Coverage)

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Πξναηξεηηθά

Όρη

Γηθαηψκαηα Υξήζεο

Πξναηξεηηθφ

Dublin Core (DC)

Όρη

Όρη

Πξνζβαζηκφηεηα

Τπνρξεσηηθφ, εάλ

UK eGMS

Λαη

Όρη

(Accessibility)

βξίζθεη εθαξκνγή
UK eGMS

Γελ βξίζθεη

Γελ βξίζθεη εθαξκνγή

(Description)
Δθδφηεο (Publisher)

βξίζθεη εθαξκνγή
πληειεζηήο
(Contributor)

(Format)

Πεγή (Source)
Γιψζζα (Language)

(Rights)

Απνδέθηεο

Πξναηξεηηθφ

(Addressee)
Θαηεγνξία

εθαξκνγή
Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

(Aggregation)

Γελ βξίζθεη

Λαη

εθαξκνγή

Θνηλφ (Audience)

Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

Όρη

Γελ βξίζθεη εθαξκνγή

Φεθηαθή Τπνγξαθή

Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

Λαη

Όρη

Απαιιαγή (Disposal)

Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

Όρη

Όρη

Σνπνζεζία (Location)

Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

Γελ βξίζθεη

Γελ βξίζθεη εθαξκνγή

(Digital Signature)

εθαξκνγή
Λνκνζεηηθφ Πιαίζην

Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

(Mandate)
πληήξεζε
(Preservation)

Γελ βξίζθεη

Όρη

εθαξκνγή
Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

Γελ βξίζθεη
εθαξκνγή

Όρη

Θαηάζηαζε (State)

[ΘΤ.161]

Πξναηξεηηθφ

UK eGMS

Όρη

Λαη

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ ΠΖΓ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ εθθξάδνληαη ζε RDF/XML (the Resource
Description Framework using eXtensable Markup Language), ζχκθσλα κε ηηο
ηξέρνπζεο ζπζηάζεηο ηνπ W3C θαη ηνπ Dublin Core Metadata Initiative.

[KΠ.16] Γηα ιφγνπο γξήγνξεο πξσηνηππνπνίεζεο (prototyping), ε πεξηγξαθή ησλ
κεηαδεδνκέλσλ ΠΡΟΣΔΗΛΔΣΑΗ ελαιιαθηηθά ΛΑ λα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε normal
tabular form εξγαιείν – φπσο ην Microsoft EXCEL.

[KΠ.17] Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθή ζειίδα, ηα κεηαδεδνκέλα ΤΛΗΣΑΣΑΗ ΛΑ
ελζσκαηψλνληαη θαη ζηελ επηθεθαιίδα ησλ HTML αξρείσλ.

[ΘΤ.162]

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κεηαδεδνκέλν κπνξεί λα πάξεη παξαπάλσ απφ κηα ηηκέο,
ηφηε ην ζηνηρείν (element) πνπ ην πεξηγξάθεη ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ επαλαιεθζεί ηφζεο
θνξέο φζεο νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε κηα HTML επηθεθαιίδα.

[ΘΤ.163]

Σα νλφκαηα ησλ Κεηαδεδνκέλσλ (tags) ζηα αξρεία RDF, XML θαη ηηο επηθεθαιίδεο
HTML ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπλίζηαληαη απφ ιέμεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ ζα απνηεινχλ
κεηαθξάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ φξσλ. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, ηα
νλφκαηα ησλ Κεηαδεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δηαηππψλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

[ΘΤ.164]

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαδεδνκέλσλ πιελ ησλ Core Components ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

[ΘΤ.165]

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ Core Components ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ είλαη ζηελ
αγγιηθή γιψζζα.

[KΠ.18]

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαδεδνκέλσλ ΓΤΛΑΣΑΗ ΛΑ δηαηππψλεηαη θαη ζηελ αγγιηθή
γιψζζα, πιένλ ηεο ειιεληθήο.

[ΘΤ.166]

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ ΠΖΓ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Dublin Core ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρνπλ
ην φλνκα element κε πξφζεκα DC, ελψ ηα ππφινηπα ην φλνκα element κε
πξφζεκα eGMS.

[ΘΤ.167]

Σα κεηαδεδνκέλν γηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ππν-κεηαδεδνκέλα κε βάζε ηνλ πίλαθα
ηνπ θαλφλα [ΘΤ.160] ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ έρνπλ ην φλνκα element.subelement κε ην

αλάινγν πξφζεκα DC ή eGMS.

[ΘΤ.168]

Σα νλφκαηα ησλ Κεηαδεδνκέλσλ ΓΔΛ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πάξνπλ θάπνηα ηηκή πνπ δελ
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα.

[ΘΤ.169]

Οη επφκελεο εθδφζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα κεηαδεδνκέλα ΓΔΛ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ:


Γηαγξάθνπλ κεηαδεδνκέλα. Δάλ ε δηαγξαθή είλαη απαξαίηεηε, γηα έλα
κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ην κεηαδεδνκέλν ζα εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεηαη κε
ηελ έλδεημε φηη έρεη θαηαξγεζεί.



Κεηνλνκάδνπλ κεηαδεδνκέλα



Πξνζζέηνπλ λέα κεηαδεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηέρνπλ ηηκέο πνπ
ηαπηίδνληαη κε θάπνην απφ ηα ππάξρνληα κεηαδεδνκέλα.

[ΠΥ.8]

XML Schema Definition

υντομογραφία

XSD

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/XM
L/Schema

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σα ςχιματα XML (XML Schemas) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι τθσ
δομισ των δεδομζνων. Σα ςχιματα XML ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ςυμμορφϊνονται με τθν προδιαγραφι
XML Schema Definition (XSD) v1.0 που ζχει δθμοςιοποιθκεί από το World Wide Web
Consortium (W3C) (www.w3.org).

[ΠΠ.6]

XML Metadata Interchange

υντομογραφία

ΧΜΙ

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.omg.org/s
pec/XMI/

Ζκδοςθ

v2.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

[ΠΜ.8]

XML Metadata Interchange

υντομογραφία

ΧΜΙ

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.omg.org/s
pec/XMI/

Ζκδοςθ

v2.4

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αφγουςτοσ 2011

Ημερομθνία Κατάταξθσ

22/12/2011

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

4. Προδιαγραφζσ για τη δημιουργία μοντζλων για ανταλλαγή δεδομζνων, πρότυπα
ανταλλαγήσ δεδομζνων, πρότυπα μεταςχηματιςμοφ και παρουςίαςησ
δεδομζνων
[ΠΥ.9]

Extensible Markup Language v1.0 (Fourth Edition)

υντομογραφία

XML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/xml

Ζκδοςθ

v1.0
(Fourth
Edition)

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αφγουςτοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η XML v1.0 αποτελεί άλλθ μια γλϊςςα - πρότυπο που ζχει δθμοςιοποιθκεί από το World Wide
Web Consortium (W3C) (www.w3.org) και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθ δομθμζνθ
περιγραφι των δεδομζνων. Η XML επιτρζπει επεκτάςεισ και προςκικεσ ετικετϊν ςχολιαςμοφ
(tags) κατά τθν περιγραφι των δεδομζνων. Επιπλζον, θ XML ςυνδυάηεται με τθν Extensible
Stylesheet Language (XSL) (http://www.w3.org/TR/xsl/) ςτθν προδιαγραφι τθσ παρουςίαςθσ
των περιγραφόμενων δεδομζνων.
Η XML εξυπθρετεί ωσ ζνα κανονικό και πρωτεφον πρότυπο για τθν ανταλλαγι δεδομζνων
μεταξφ όλων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Σα νζα, προσ εγκατάςταςθ ςυςτιματα ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ζχουν τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ δεδομζνων με χριςθ τθσ XML.

[ΠΜ.9]

Extensible Markup Language v1.1 (Second Edition)

υντομογραφία

XML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3
.org/TR/xml11

Ζκδοςθ

v1.1
(Second Edition)

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ
2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η XML v1.1 αποτελεί μια ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ τθσ XML v1.0 που διακζτει βελτιωμζνεσ
δυνατότθτεσ ωσ προσ τθν υποςτιριξθ Unicode (http://unicode.org/), ενϊ ςε αυτιν τθ νζα
ζκδοςθ τυχόν αςυνζπειεσ ςτθ ςιμανςθ / ςχολιαςμό του τζλουσ γραμμισ (line end markings)
ζχουν εξαλειφκεί. Η XML v1.1 ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί για τθ δομθμζνθ περιγραφι των
δεδομζνων, κακϊσ θ XML v1.1 διακζτει προσ το παρόν μικρότερθ υποςτιριξθ από εργαλεία
λογιςμικοφ από τθν XML v1.0.

[ΠΥ.10]

Extensible Stylesheet Language Transformations v1.0

υντομογραφία

XSLT

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/xslt

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 1999

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

τθν περίπτωςθ όπου δφο εφαρμογζσ / ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ςχιματα XML,
θ μετατροπι των δεδομζνων από το ζνα ςχιμα ςτο άλλο είναι απαραίτθτθ για λόγουσ
διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων. Αυτι θ λειτουργία μετατροπισ ςχιματοσ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
εκτελείται από τθ γλϊςςα μεταςχθματιςμοφ ςχιματοσ δεδομζνων XSLT, θ οποία ζχει οριςτεί
και δθμοςιοποιθκεί από το World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org) ωσ τμιμα τθσ
XSL (Extensible Stylesheet Language).

[ΠΥ.11]

Extensible Stylesheet Language v1.1

υντομογραφία

XSL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/xsl/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

18/03/2008

Η γλϊςςα XSL ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ςτο μεταςχθματιςμό και τθν παρουςίαςθ των XML
εγγράφων ςε HTML αρχεία. Ειδικότερα, για το μεταςχθματιςμό και τθν παρουςίαςθ XML
εγγράφων ςε HTML αρχεία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται θ γλϊςςα XSLT και για τθν
προςπζλαςθ ι τθν αναφορά ςε XML ζγγραφα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται θ γλϊςςα XPath.

[ΠΜ.10]

Extensible Stylesheet Language Transformations v2.0

υντομογραφία

XSLT

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/TR/
xslt20/

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιανουάριοσ 2007

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/200
7

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Πρόκειται για τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του προτφπου XSLT, θ οποία ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ
αποτελζςει μελλοντικά προαιρετικό ι υποχρεωτικό πρότυπο του Πλαιςίου για το
μεταςχθματιςμό των ςχθμάτων δεδομζνων.

[ΘΤ.170] ηε Κνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαθάησ ζχλνιν
κεηαδεδνκέλσλ (Φχιιν Θαηαγξαθήο Τπεξεζηψλ), ζε αληηζηνηρία κε ην πξφηππν
Dublin Core:

Γεληθά ηνηρεία γηα ηε Γηαδηθαζία:


Θσδηθφο Τπεξεζίαο (Identifier): Σν κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηεο ππεξεζίαο



Σίηινο Τπεξεζίαο (Title): Σν φλνκα ηεο ππεξεζίαο



Τπεχζπλνο Γεκφζηνο Φνξέαο (Responsible Public Body): Ζ Γηεχζπλζε ή
Τπεξεζία ηνπ Φνξέα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε/ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο. Παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Δκπιεθφκελνη Φνξείο (Related Public Body): Οη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο
δηαδηθαζίεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Σν πεδίν παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Σειηθή Τπεξεζία (Final Service): Δάλ ε ππεξεζία είλαη ηειηθή (one stop) ή ην
απνηέιεζκα ηεο απαηηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε κηαο άιιεο ππεξεζίαο



Απνδέθηεο Τπεξεζίαο (Addressee): Ο ηειηθφο απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο, π.ρ.
Πνιίηεο (ΑΚΔΑ/ Άηνκα Σξίηεο Ζιηθίαο/ Φνηηεηέο)/ Δπηρεηξήζεηο/ Γεκφζηνη
Φνξείο (π.ρ. Γήκνο/ Τπνπξγείν/ Πεξηθέξεηα). Παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Σχπνο Τπεξεζίαο (Type): Ο ηχπνο ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. Υνξήγεζε Άδεηαο /
Υνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ / Υνξήγεζε Βεβαίσζεο / Πιεξσκή) κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα.



Θαηεγνξία Τπεξεζίαο (Aggregation): Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε
ππεξεζία κε βάζε ηε Ιίζηα Θπβεξλεηηθψλ Θαηεγνξηψλ (π.ρ. Άλζξσπνη,
Θνηλφηεηεο θαη Γηαβίσζε / Οηθνγέλεηα)



Δπεηζφδην Εσήο (Life Event): Σν επεηζφδην δσήο ζην νπνίν αλήθεη ε ππεξεζία
(π.ρ. Γέλλεζε, Γάκνο) κε βάζε πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα.



Δπηρεηξεζηαθφ Γεγνλφο (Business Episode): Σν επηρεηξεζηαθφ γεγνλφο ζην
νπνίν αλήθεη ε ππεξεζία (π.ρ. Ίδξπζε Δπηρείξεζεο) κε βάζε πξνθαζνξηζκέλε
ιίζηα.



Δίλαη Πξφηππε Τπεξεζία (Service In Abstract Level): Δάλ πξφθεηηαη γηα

πξφηππε ππεξεζία ή φρη, π.ρ. εάλ αθνξά φινπο ηνπο Γήκνπο ή έλαλ
ζπγθεθξηκέλν Γήκν


Βαζίδεηαη ζηελ Πξφηππε Τπεξεζία (Parent Service): Ζ πξφηππε ππεξεζία ζηελ
νπνία ζηεξίδεηαη. Παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Λνκηθφ Πιαίζην (Mandate.Authorising Statute): Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη
ηε δηεμαγσγή ηεο ππεξεζίαο

ηνηρεία πκβαηηθνχ Σξφπνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπεξεζίαο


Απαίηεζε γηα θπζηθή παξνπζία θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο (Demand On
Presence In Submission): Δάλ ε ππεξεζία απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ
απνδέθηε ηεο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο



Απαίηεζε γηα θπζηθή παξνπζία θαηά ηελ παξαιαβή ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο
(Demand On Presence In Receipt): Δάλ ε ππεξεζία απαηηεί ηε θπζηθή
παξνπζία ηνπ απνδέθηε ηεο θαηά ηελ παξαιαβή ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο



Κέζνδνο Πηζηνπνίεζεο (Conventional Certification Method): Ζ κέζνδνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο,
π.ρ. αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.

ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο Γηαζεζηκφηεηαο Τπεξεζίαο


Ηζηνζειίδα (Website): Ηζηνζειίδα ζηελ νπνία παξέρεηαη ειεθηξνληθά ε
ππεξεζία



Σξφπνο παξνρήο ππεξεζίαο (Service Delivery Method): Δάλ ε ππεξεζία
παξέρεηαη κέζσ Internet Browser, SMS, web service, θιπ κε βάζε
πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα.



Σξέρνλ Δπίπεδν Ζιεθηξνληθήο Οινθιήξσζεο (Current Online Sophistication
Level): Σν ηξέρνλ επίπεδν ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο (1-5) εθφζνλ ε
ππεξεζία παξέρεηαη ειεθηξνληθά



ηνρεπφκελν Δπίπεδν Ζιεθηξνληθήο Οινθιήξσζεο (Target Online
Sophistication Level): Σν ζηνρεπφκελν κέγηζην επίπεδν ειεθηξνληθήο
νινθιήξσζεο (1-5) ζην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία



Πνιπγισζζηθφ Πεξηερφκελν (Multilingual Content): Δάλ ε ππεξεζία πξνζθέξεη
πνιπγισζζηθφ πεξηερφκελν



Γπλαηφηεηα offline ιεηηνπξγίαο (Offline Operation): Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ζπκπιήξσζεο ησλ πεδίσλ κηαο θφξκαο ηεο ππεξεζίαο offline



Γπλαηφηεηα απνζηνιήο XML αξρείνπ (XML File Dispatch): Δάλ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα απνζηνιήο ελφο XML αξρείνπ ζην θνξέα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
αληί γηα ζπκπιήξσζε θάπνηαο θφξκαο



Γπλαηφηεηα επηζθφπεζεο πξνφδνπ ππεξεζίαο (Progress Monitoring Support) :

Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ (status) ηεο
ππεξεζίαο


Κέζνδνο

Πηζηνπνίεζεο

(Digital

Certification

Method):

Κέζνδνο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ηεο
ππεξεζίαο. Παίξλεη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.

ηνηρεία εκαληηθφηεηαο Τπεξεζίαο


πρλφηεηα (Frequency): Αξηζκφο ζπλαιιαγψλ αλά έηνο



εκαληηθφηεηα κε βάζε Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο (Based On European Policies) :
Αλ ζρεηίδεηαη ή φρη ε ππεξεζία κε επξσπατθέο πνιηηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο

ηνηρεία Γηεθπεξαίσζεο Τπεξεζίαο2


Υξφλνο Γηεθπεξαίσζεο (Dispatch Time): Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζίαο



Θφζηνο Γηεθπεξαίσζεο (Service Charge): Σν θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ηεο
ππεξεζίαο



Αξκφδηα Γηεχζπλζε (Responsible Department): Ζ Γηεχζπλζε ή ην Σκήκα κέζα
ζηνλ Γεκφζην Φνξέα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο



Αξκφδηνο Τπάιιεινο (Responsible Public Servant): ηνηρεία επηθνηλσλίαο
(Όλνκα, Δπψλπκν, Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Fax, e-Mail) κε ηνλ
ππάιιειν πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ππεξεζία



Πξνυπνζέζεηο Υξήζεο Τπεξεζίαο (Preconditions): Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη
λα πιεξνχληαη γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο



ρεηηθέο Αλαθνηλψζεηο (Announcements) πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο



ρεηηθά Δπηζπλαπηφκελα Αξρεία (Attachments) σο πξφζζεηεο πεξηγξαθέο πνπ
αθνξνχλ ηελ ππεξεζία

ηνηρεία Θαηαγξαθήο Τπεξεζίαο


Πεγή πιεξνθνξηψλ (Source): Ζ πεγή άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ



Ζκεξνκελία Έθδνζεο (Date. Issued): Ζ εκεξνκελία επίζεκεο έθδνζεο ηεο
ππεξεζίαο

2

Πξφθεηηαη γηα πξναηξεηηθά πεδία, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ηειηθνχο θνξείο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο.



Ζκεξνκελία

ηειεπηαίαο

ελεκέξσζεο

πιεξνθνξηψλ

(Date.Modified):

Ζ

εκεξνκελία ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ


Ζκεξνκελία Απαιιαγήο (Disposal. Disposal Date): Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ε ππεξεζία ζηακαηάεη λα παξέρεηαη



Θαηάζηαζε πεξηγξαθήο ζηνηρείσλ (State): Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία, π.ρ. εκηηειήο ή ηειηθή κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο.



Γιψζζα (Language): Ζ γιψζζα πεξηγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ

3

ηνηρεία Δθηέιεζεο Τπεξεζίαο


Δκπιεθφκελνη Φνξείο - Ρφινη: Ιίζηα ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ, Οξγαληθψλ
Σκεκάησλ θαη Ρφισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία



Γεγνλφο εθθίλεζεο ππεξεζίαο: Ο ηξφπνο έλαξμεο ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. κε ηε
ζπκπιήξσζε αίηεζεο, κε ηελ παξέιεπζε θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θιπ.)



Βήκαηα Γηαδηθαζίαο: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ βήκαηνο πνπ εθηειείηαη, ηνπ
ηξφπνπ κεηάβαζεο ζε απηφ, εάλ απαηηείηαη (π.ρ. εάλ πξφθεηηαη γηα θφκβν
απφθαζεο) θαη ηνπ αξκφδηνπ Οξγαλσηηθνχ Σκήκαηνο θαη Ρφινπ πνπ εθηειεί ην
ζπγθεθξηκέλν βήκα.



Γεγνλφο ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο: Ο ηξφπνο ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (π.ρ.
κε ηελ παξαιαβή θάπνηνπ εγγξάθνπ)



Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ: Ιίζηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη.
Θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:





Σίηινο Γηθαηνινγεηηθνχ



Θσδηθφο Γηθαηνινγεηηθνχ



Δάλ ην δηθαηνινγεηηθφ αληηθαζηζηά θάπνην άιιν



Δάλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ππεξεζηαθά

Πίλαθαο Δγγξάθσλ: Ιίζηα ησλ εηζεξρφκελσλ, εμεξρφκελσλ θαη ελδηάκεζσλ
εγγξάθσλ

πνπ

απαηηνχληαη

γηα

ηε

δηεθπεξαίσζε

ηεο

δηαδηθαζίαο.

Θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:


Σίηινο Δγγξάθνπ



Θσδηθφο Δγγξάθνπ



Βήκα Γηαδηθαζίαο ζην νπνίν εκπιέθεηαη θαη έλδεημε ηεο θαηάζηαζήο

ηνπο (π.ρ. ζρέδην, εγθεθξηκέλν, θιπ.), εάλ πξφθεηηαη γηα ελδηάκεζν

3

Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα γξήγνξε αλάιπζε – πξσηνηππνπνίεζε (prototyping) Τπεξεζηψλ. Αληηθαζίζηαληαη απφ

ηα ηππηθά κνληέια BPMN ή UML, ζε πιήξε πινπνίεζε.

έγγξαθν.

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ



ππεξεζία κε αλαθνξά ζην βήκα ζην νπνίν εκπιέθνληαη

Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη



ππνζηεξίδνπλ

ηελ

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε εμσηεξηθνχο θνξείο κε αλαθνξά ζην βήκα ηεο
δηαδηθαζίαο ζην νπνίν εκπιέθνληαη

Δλαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο: Σπρφλ ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ



ίδηα ππεξεζία.

[ΘΚ.3]

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ ΚΔΙΔΣΑΣΑΗ ΛΑ
δηαηππψλεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, πιένλ ηεο ειιεληθήο.

[ΠΥ.12]

Dublin Core Metadata Element Set v1.1

υντομογραφία

Dublin Core

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://dublincore.o
rg/documents/dces
/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο Dublin Core αποτελεί ζνα ευρζωσ διαδεδομζνο πρότυπο, το οποίο ζχει αναπτυχκεί από
τον οργανιςμό Dublin Core Metadata Initiative και ζχει υιοκετθκεί από τουσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ ISO (www.iso.org) *ISO Standard 15836-2003+ και NISO4
(www.niso.org) [NISO Standard Z39.85-2001+. Σο Dublin Core ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί
για τθν περιγραφι των μεταδεδομζνων των ιςτοςελίδων, των υπθρεςιϊν και των εγγράφων.
Κάκε ζνα εκ των δεκαπζντε (15) ςτοιχείων του Dublin Core αντιςτοιχεί ςε ζνα χαρακτθριςτικό
γνϊριςμα του περιγραφόμενου αντικειμζνου, ςτο οποίο ανατίκεται μία ςυγκεκριμζνθ τιμι.
Σα ςτοιχεία του Dublin Core είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο ςε ζγγραφα
HTML/XHTML όςο και ςε ζγγραφα RDF/XML.

[ΠΥ.13]

Resource Description Framework

υντομογραφία

4

RDF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/rdf-primer/

The National Information Standards Organization (NISO), a non-profit association accredited by the American

National Standards Institute (ANSI).

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η RDF αποτελεί μια γλϊςςα αναπαράςταςθσ πλθροφορίασ και πθγϊν πλθροφορίασ ςτον
Παγκόςμιο Ιςτό και ζχει αναπτυχκεί από το World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org).
Η RDF ζχει τθ δυνατότθτα να περιγράψει μεταδεδομζνα και οντολογίεσ και ωσ εκ τοφτου
αποτελεί ζνα ςθμαντικό κομμάτι του θμαςιολογικοφ Ιςτοφ.
Η RDF υποςτθρίηει τον οριςμό λεξιλογίου (όπωσ είναι για παράδειγμα αυτό του προτφπου
Dublin Core) και όρων, ζτςι ϊςτε ςχετικζσ πλθροφορίεσ για πθγζσ πλθροφόρθςθσ να
περιγράφονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι εφικτι θ ςυγκζντρωςθ, ολοκλιρωςθ και
επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. Η RDF ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί ςτθν περιγραφι των
μεταδεδομζνων για πθγζσ πλθροφοριϊν του Διαδικτφου.

[ΠΥ.14]

Extensible Markup Language v1.0 (Fourth Edition)

υντομογραφία

XML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/xml

Ζκδοςθ

v1.0
(Fourth
Edition)

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αφγουςτοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

ε αντιςτοιχία με τθν ανταλλαγι δεδομζνων, θ γλϊςςα XML v1.0 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται
για τθν περιγραφι ςθμαςιολογικϊν μοντζλων (XML Schemas).

[ΠΜ.11]

Extensible Markup Language v1.1 (Second Edition)

υντομογραφία

XML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3
.org/TR/xml11

Ζκδοςθ

v1.1
(Second Edition)

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ
2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η γλϊςςα XML v1.1 ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι ςθμαςιολογικϊν
μοντζλων (XML Schemas).

[ΠΜ.12]

Web Ontology Language (OWL)

υντομογραφία

OWL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/TR/
owl-features/

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

16/07/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η OWL είναι ζνα πρότυπο απεικόνιςθσ ςθμαςιολογικϊν απεικονίςεων (οντολογιϊν), το οποίο
είναι πιο ιςχυρό εκφραςτικά από τα πρότυπα XML και RDF(S). Αποτελεί τθν εξζλιξθ τθσ
DAML+OIL, μιασ γλϊςςασ περιγραφισ οντολογιϊν που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου
DAML (DARPA Agent Markup Language).
Μζςω τθσ γλϊςςασ OWL είναι δυνατόσ ο οριςμόσ δομθμζνων οντολογιϊν με χριςθ ενόσ
πλοφςιου λεξιλογίου για τθν περιγραφι ιδιοτιτων και τάξεων (μεταξφ άλλων ςχζςεισ μεταξφ
τάξεων, αρικμθτικζσ ςχζςεισ, ιςότθτα, πλουςιότερο εφροσ ιδιοτιτων, χαρακτθριςτικά
ιδιοτιτων όπωσ ςυμμετρία και αρικμθμζνεσ τάξεισ). Η OWL ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται
για τθν περιγραφι ςθμαςιολογικϊν μοντζλων.

[ΠΥ.15]

W3C Web Content Accessibility Guidelines, version 1.0

υντομογραφία

WCAG

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/WAIWEBCONTENT

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 1999

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Προκειμζνου το Διαδίκτυο να αποτελζςει μια πθγι πλθροφοριϊν προςβάςιμθ ςε όλουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουκοφνται
οι οδθγίεσ που τίκενται ςτο WCAG κατά το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Σόπων
και Εφαρμογϊν. Σο WCAG αναπτφχκθκε από τθν πρωτοβουλία Web Accessibility Initiative
(WAI) του World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org).

[ΠΜ.13]

W3C Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0

υντομογραφία

WCAG

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/TR/
2008/CR-WCAG2020080430/

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αναμζνεται

Ημερομθνία Κατάταξθσ

4/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

16/06/2008

Σο World Wide Web Consortium ιδθ επεξεργάηεται τθν ζκδοςθ 2.0 των οδθγιϊν WCAG, θ
οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 20085. Η ζκδοςθ 2.0 των οδθγιϊν WCAG ζχει
ενταχκεί ςε κακεςτϊσ υποψιφιασ ςφςταςθσ (W3C Candidate Recommendation) από τον
οργανιςμό W3C. φμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό διαδικτυακό τόπο
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20), θ ςυμμόρφωςθ με τθν ζκδοςθ 2.0 δεν αναμζνεται
να απαιτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ που ακολουκοφν τθν ζκδοςθ 1.0
των οδθγιϊν WCAG. Σο WCAG v2.0 ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά το ςχεδιαςμό και
τθν ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Σόπων και Εφαρμογϊν.

5. Προδιαγραφζσ για παρουςίαςη και επεξεργαςία πληροφορίασ ιδίωσ για θζματα
ανταλλαγήσ υπερκειμζνου, κωδικοποιήςεων χαρακτήρων, διαμόρφωςησ τφπων
αρχείων, διαμόρφωςησ εγγράφων κειμζνου για ανταλλαγή πληροφοριών και
περαιτζρω επεξεργαςία, διαμόρφωςησ αρχείων ήχου, βίντεο, γραφημάτων και
ςυμπίεςη δεδομζνων

[ΠΥ.16]

Hypertext Markup Language v4.01

υντομογραφία

HTML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/html4

Ζκδοςθ

v4.01

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 1999

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η HTML ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν ζκδοςθ υπερκειμζνου (hypertext) ςτον
Παγκόςμιο Ιςτό (World Wide Web). Επιπλζον, θ χριςθ τθσ HTML v4.01 είναι απαραίτθτθ για
τθν τεχνικι υλοποίθςθ των οδθγιϊν Web Content Accessibility Guidelines, version 1.0, κακϊσ
ο διαχωριςμόσ τθσ δομισ ενόσ εγγράφου από τθν παρουςίαςι του ζχει βελτιωκεί αιςκθτά.
Τπό αυτιν τθν ζννοια, ενκαρρφνεται θ χριςθ stylesheets αντί για τα κλαςικά ςτοιχεία και τισ
ιδιότθτεσ παρουςίαςθσ τθσ HTML.

[ΠΜ.14]

Hypertext Markup Language v5.0

υντομογραφία

HTML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/html5/

Ζκδοςθ

V5.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 2011

Ημερομθνία Κατάταξθσ

22/12/2011

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

5

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/wcag2faq.html, εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξφζβαζεο 22/12/2011.

Η HTML ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν ζκδοςθ υπερκειμζνου (hypertext) ςτον
Παγκόςμιο Ιςτό (World Wide Web).

[ΠΜ.15]

Extensible Hypertext Markup Language v1.0

υντομογραφία

XHTML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/T
R/xhtml1

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αφγουςτοσ 2002

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η XHTML v1.0 διατυπϊνει τθν HTML v4.01 ςαν μία εφαρμογι XML. Η XHTML v1.0 ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ
ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν ζκδοςθ υπερκειμζνου (hypertext) ςτον Παγκόςμιο Ιςτό (World
Wide Web).

[ΠΥ.17]

Cascading Style Sheets Language Level 2

υντομογραφία

CSS2

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/REC-CSS2

Ζκδοςθ

Level 2

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 1998

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

15/12/2007

Η CSS2 ζχει αναπτυχκεί και δθμοςιοποιθκεί από τθ ςχετικι ομάδα εργαςίασ του World Wide
Web Consortium (W3C) (www.w3.org) και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ςτο ςχεδιαςμό
ςελίδων HTML.

[ΠΥ.18]

Extensible Stylesheet Language v1.1

υντομογραφία

XSL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/xsl/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

15/12/2007

[ΠΥ.19]

Unicode v4.x UTF-8

υντομογραφία

UTF-8

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.unicod
e.org/

Ζκδοςθ

v4.x

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Προκειμζνου μια διαδικτυακι εφαρμογι να παρζχει ζναν επαρκι αρικμό χαρακτιρων για
τουσ διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ, αρικμοφσ και ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται παγκοςμίωσ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται το πρότυπο ISO 10646:2003 (γνωςτό και ωσ Unicode v4.x) με
UTF-8 κωδικοποίθςθ ωσ το ςφνολο χαρακτιρων ςε ζνα ςχιμα HTML.

[ΠΠ.7]

Unicode v4.x UTF-16

υντομογραφία

UTF-16

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.unicod
e.org/

Ζκδοςθ

v4.x

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

13/12/2007

Σο πρότυπο ISO 10646:2003 (γνωςτό και ωσ Unicode v4.x) ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται
με UTF-16 κωδικοποίθςθ για ειδικζσ περιπτϊςεισ εγγράφων ςε μθ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ.

[ΠΠ.8]

Unicode v5.x UTF-8

υντομογραφία

UTF-8

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.unicod
e.org/

Ζκδοςθ

v5.x

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφλιοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

16/06/2008

Η ζκδοςθ 5.x αποτελεί τθ νεότερθ ζκδοςθ του προτφπου UTF και ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται με UTF-8 κωδικοποίθςθ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςυνόλου χαρακτιρων
ςε ζνα ςχιμα HTML. Ειδικότερα, ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ θ χριςθ τθσ ζκδοςθσ 5.1 του προτφπου. Η
ζκδοςθ αυτι αναβακμίηει τθν ζκδοςθ 5.0 υποςτθρίηοντασ νζουσ χαρακτιρεσ, παρζχοντασ
υψθλότερο επίπεδο αςφάλειασ κατά τθν ανταλλαγι των δεδομζνων, κακϊσ και καλφτερθ
υποςτιριξθ ςε αςιατικά και αραβικά κυρίωσ αλφάβθτα.

[ΠΜ.16]

Unicode v5.x UTF-16

υντομογραφία

UTF-16

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.unicod
e.org/

Ζκδοςθ

v5.x

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφλιοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

16/06/2008

Σο πρότυπο Unicode v5.x (ζκδοςθ 5.1) ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται με UTF-16
κωδικοποίθςθ για ειδικζσ περιπτϊςεισ εγγράφων ςε μθ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ.

[ΠΜ.17]

Unicode v6.0

υντομογραφία

Ν/Α

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.unicod
e.org/

Ζκδοςθ

v6.0.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριο 2011

Ημερομθνία Κατάταξθσ

22/12/2011

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο Unicode v6.0.0 ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για ειδικζσ περιπτϊςεισ
εγγράφων ςε μθ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ.

[ΠΥ.20]

Multipurpose Internet Mail Extensions

υντομογραφία

MIME

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.ietf.org
/rfc.htm

Ζκδοςθ

RFC 2045 RFC 2049

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 1996

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο ςχιμα MIME ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί για τον προτυποποιθμζνο οριςμό του τφπου
τθσ διαμόρφωςθσ αρχείου (file format) ι ενόσ τμιματόσ του. Σο ςχιμα MIME διευκολφνει τθν
εφαρμογι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail client) ι το φυλλομετρθτι ιςτοφ (web
browser) να αναγνωρίςει με ςαφινεια τον τφπο τθσ διαμόρφωςθσ ενόσ αρχείου και
αναφζρεται ςτα RFC 2045 ζωσ και RFC 2049, τα οποία ζχουν αναπτυχκεί από τισ ομάδεσ
εργαςίασ του «The Internet Engineering Task Force» (IETF) (www.ietf.org).

[ΠΥ.21]

Portable Document Format v1.4

υντομογραφία

PDF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.adobe.
com/devnet/pdf/pd

f_reference.html
Ζκδοςθ

v1.4

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αφγουςτοσ 2003

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η διαμόρφωςθ αρχείου κειμζνου PDF (.pdf), το οποίο ζχει αναπτυχκεί από τθν Adobe
(www.adobe.com), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για ζγγραφα κειμζνου, ςτθν περίπτωςθ
όπου δεν προβλζπεται περαιτζρω ςυγγραφι, ςχολιαςμόσ και αλλαγζσ ςτο ζγγραφο και ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υποςτθρίηει φόρμεσ και προςβάςιμα ζγγραφα κειμζνου. Η ζκδοςθ PDF v1.4
υποςτθρίηεται από το αντίςτοιχο λογιςμικό τθσ Adobe, Acrobat Reader, ζκδοςθσ 5 ι νεότερο.
Η ζκδοςθ v1.4 αποτελεί τθν πλζον τυπικι ζκδοςθ τθσ προδιαγραφισ PDF.
[ΠΥ.22]

Hypertext Markup Language v4.01

υντομογραφία

HTML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/html4

Ζκδοςθ

v4.01

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 1999

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σα ζγγραφα υπερκειμζνου που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν ανταλλαγι πλθροφορίασ (π.χ.
newsletters) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρουςιάηονται ςε διαμόρφωςθ HTML.

[ΠΠ.9]

Open Document Format v1.0

υντομογραφία

ODF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.oasisopen.org/committe
es/office/

Ζκδοςθ

v1.0 (second
edition)

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 2005

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο Open Document Format (ODF) είναι ζνα ανοιχτό και βαςιςμζνο ςτθν XML πρότυπο
διαμόρφωςθσ εγγράφων για εφαρμογζσ γραφείου. Σο πρότυπο αναπτφχκθκε από τον
οργανιςμό OpenOffice.org, ςτθ ςυνζχεια εγκρίκθκε από τθν τεχνικι επιτροπι Open Office
XML του οργανιςμοφ OASIS και ζχει πλζον υιοκετθκεί ωσ πρότυπο από το διεκνι οργανιςμό
ISO (ISO/IEC 26300:2006). Σο πρότυπο ODF εξελίχκθκε από πλθκϊρα επιχειριςεων και
οργανιςμϊν και διατίκεται ελεφκερα. τόχοσ του είναι να αποτελζςει μία εναλλακτικι λφςθ
για τθν αποκικευςθ και ανταλλαγι εγγράφων ςυνικουσ μορφισ. Η εξζλιξθ του προτφπου
ςυνεχίηει να υποςτθρίηεται από πολλζσ μεγάλεσ εταιρείεσ (ενδεικτικά: SUN Microsystems,
IBM, Novell) ενϊ προωκείται και από μία ςειρά οργανιςμϊν και πρωτοβουλιϊν (ενδεικτικά:
ODF Alliance, OpenDocument Fellowship, SpreadOpenDocument.org, OIDI.org). Σο ODF

χρθςιμοποιείται για ζγγραφα που περιζχουν κείμενο και γραφικά, φφλλα εργαςίασ,
παρουςιάςεισ και μακθματικοφσ τφπουσ. Σο ODF ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθ
δθμιουργία και ανταλλαγι εγγράφων εφαρμογϊν γραφείου.

[ΠΠ.10]

Portable Document Format v1.5

υντομογραφία

PDF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.adobe.
com/devnet/pdf/pd
f_reference.html

Ζκδοςθ

v1.5

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Αφγουςτοσ 2003

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 6 του Adobe Acrobat υποςτθρίηει τθν προδιαγραφι PDF v1.5. Επομζνωσ, ΤΝΙΣΑΣΑΙ
ΝΑ χρθςιμοποιθκεί θ προδιαγραφι PDF v1.5 για τθ διαμόρφωςθ εγγράφων κειμζνου που δεν
απαιτοφν περαιτζρω ςυγγραφι, ςχολιαςμό και αλλαγζσ.

[ΠΜ.18]

Open Document Format v1.1

υντομογραφία

ODF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.oasisopen.org/committe
es/office/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριοσ 2007

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 1.1 αποτελεί τθ νεότερθ ζκδοςθ του προτφπου ODF και ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία και ανταλλαγι εγγράφων εφαρμογϊν γραφείου. Ήδθ οι
τεχνικζσ επιτροπζσ του OASIS επεξεργάηονται τθν ζκδοςθ 1.2 του προτφπου, θ οποία αρχικά
προβλεπόταν να δθμοςιευτεί τον Οκτϊβριο του 2007. Η ζκδοςθ 1.2 αναμζνεται να
περιλαμβάνει πρόςκετα χαρακτθριςτικά προςβαςιμότθτασ, πρόςκετθ λειτουργικότθτα όςον
αφορά το χειριςμό μακθματικϊν τφπων ςτα φφλλα εργαςίασ ενϊ ενςωματϊνει οριςμζνεσ
διορκϊςεισ που επιςθμάνκθκαν κατά τθ διαβοφλευςθ τθσ ζκδοςθσ 1.1 του προτφπου. Η
κατάταξθ τθσ ζκδοςθσ 1.2 που εγκρίκθκε 20-11-2011 του ODF κα εξεταςτεί ςε επόμενεσ
εκδόςεισ του Πλαιςίου Παροχισ Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.

[ΠΜ.19]

Portable Document Format v1.6 ή v1.7

υντομογραφία

PDF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.adobe.
com/devnet/pdf/pd
f_reference.html

Ζκδοςθ

v1.6 ι v1.7

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Παρόλο που οι εκδόςεισ 5 και 6 του Adobe Acrobat είναι οι πλζον διαδεδομζνεσ (και
υποςτθρίηουν αντίςτοιχα τισ προδιαγραφζσ PDF v1.4 και v1.5), υφίςτανται και οι νεότερεσ
εκδόςεισ τθσ προδιαγραφισ PDF v1.6 (Νοζμβριοσ 2004) και v1.7 (Νοζμβριοσ 2006), οι οποίεσ
ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ εγγράφων κειμζνου που δεν απαιτοφν
περαιτζρω ςυγγραφι, ςχολιαςμό και αλλαγζσ.

[ΠΥ.23]

Text (.txt)

υντομογραφία

TXT

Πρωτεφων φνδεςμοσ

N/A

Ζκδοςθ

N/A

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

N/A

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σα απλά αρχεία κειμζνου, για τα οποία προβλζπεται περαιτζρω ςυγγραφι, ςχολιαςμόσ και
αλλαγζσ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ανταλλάςςονται με χριςθ τθσ ευρζωσ γνωςτισ διαμόρφωςθσ «plain
text» (.txt), προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ κακολικι προςβαςιμότθτα και αναγνωςιμότθτα
του εγγράφου. Σο ςφνολο χαρακτιρων (character set) που ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί ςε
αυτά τα αρχεία κειμζνου ορίηεται ςτθν Ενότθτα Error! Reference source not found.. Σο
αναγνωριςτικό κατά MIME του τφπου διαμόρφωςθσ αρχείων κειμζνου ΣΧΣ είναι το
«text/plain».

[ΠΥ.24]

Graphics Interchange Format

υντομογραφία

GIF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/Graphics/GIF/spec
-gif89a.txt

Ζκδοςθ

v89a

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφλιοσ 1990

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο διαμόρφωςθσ αρχείων γραφθμάτων και εικόνων GIF (.gif), το οποίο αναπτφχκθκε
και δθμοςιοποιικθκε από τθν CompuServe Incorporated, λόγω διαδεδομζνθσ χριςθσ του, ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί κατά τθν ανταλλαγι αρχείων γραφθμάτων και διαγραμμάτων. Σο
πρότυπο GIF ςυμπιζηει τα αρχεία γραφθμάτων με ζνα χρωματικό βάκοσ (colour depth) 256
χρωμάτων (8 bits ανά pixel).

[ΠΥ.25]

Joint Photographic Experts Group

υντομογραφία

JPEG

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.jpeg.org/jpeg/

Ζκδοςθ

v1.02

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ 1992

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο JPEG (.jpg) αποτελεί ζνα πρότυπο διαμόρφωςθσ αρχείων, το οποίο ζχει πρωτίςτωσ
αναπτυχκεί από το Independent JPEG Group (www.ijg.org/) και ςυντθρείται από το JPEG
Committee (www.jpeg.org/). Σο πρότυπο JPEG ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν
ανταλλαγι αρχείων εικόνων και φωτογραφιϊν.
Σο πρότυπο JPEG, το οποίο είναι επίςθσ γνωςτό κι ωσ ITU-T T.81 και ISO/IEC 10918-1:1994,
υποςτθρίηει αλλαγζσ ςτον παράγοντα ςυμπίεςθσ και ςτον οριςμό τθσ πυκνότθτασ, ζτςι ϊςτε να
επιτρζπεται ο ςυμβιβαςμόσ μεταξφ του μεγζκουσ του αρχείου και τθσ ποιότθτασ και χριςθσ
του. Σο πρότυπο JPEG υποςτθρίηει 17,7 εκατομμφρια χρϊματα (24-bit χρωματικισ
πλθροφορίασ).
Σο καταχωρθμζνο αναγνωριςτικό κατά MIME του τφπου διαμόρφωςθσ αρχείων κειμζνου JPEG
είναι το «image/jpeg».

[ΠΠ.11]

Portable Network Graphics

υντομογραφία

PNG

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/PNG

Ζκδοςθ

Second Edition

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 2003

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο PNG (.png) ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν ανταλλαγι αρχείων
γραφθμάτων, όπου αυτό είναι δυνατό. Σο πρότυπο PNG υποςτθρίηει 16 εκατομμφρια
χρϊματα, διαφάνεια (transparency), μθ απωλεςτικι ςυμπίεςθ, επαυξθτικι απεικόνιςθ
(incremental display) του γραφιματοσ και αναγνϊριςθ των κατεςτραμμζνων / αλλοιωμζνων
αρχείων. Σο πρότυπο PNG ζχει προτυποποιθκεί από το διεκνι οργανιςμό ISO (www.iso.org)
(ISO/IEC 15948:2003).
Σο καταχωρθμζνο αναγνωριςτικό κατά MIME του τφπου διαμόρφωςθσ αρχείων γραφθμάτων
PNG είναι το «image/png».

[ΠΠ.12]

Tagged Image File Format v6.0

υντομογραφία

TIFF

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://partners.adob
e.com/public/develop
er/en/tiff/TIFF6.pdf

Ζκδοςθ

v6.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφνιοσ 1992

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο TIFF ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί για τθν αποκικευςθ δυαδικϊν αρχείων
γραφθμάτων και εικόνων (bitmap). Σο πρότυπο TIFF υποςτθρίηεται από όλα τα ςυμβατικά
προγράμματα απεικόνιςθσ γραφικϊν.
Σα καταχωρθμζνα αναγνωριςτικά κατά MIME του τφπου διαμόρφωςθσ αρχείων
γραφθμάτων και εικόνων TIFF είναι τα «image/tiff» και «image/tiff-fx».

[ΠΜ.20]

Office Open XML

υντομογραφία

OOXML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.micros
oft.com/interop/op
enup/openxml/defa
ult.aspx

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Απρίλιοσ 2008

Ημερομθνία Κατάταξθσ

16/06/2008

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο Office Open XML (OOXML) είναι ζνα ανοιχτό πρότυπο που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν αναπαράςταςθ εγγράφων εφαρμογϊν γραφείου (κείμενα, λογιςτικά
φφλλα, διαγράμματα, παρουςιάςεισ). Σο ςυγκεκριμζνο πρότυπο αναπτφςςεται και
υποςτθρίηεται από τθν Microsoft, κακϊσ και πολλζσ άλλεσ μεγάλεσ εταιρίεσ (ενδεικτικά:
Apple, Barclays Capital, BP, The British Library, Essilor, Intel, NextPage, Novell, Toshiba). Σο
πρότυπο OOXML ζχει γίνει αποδεκτό από το διεκνι οργανιςμό ISO, ωσ πρότυπο ISO/IEC DIS
29500.

[ΠΥ.26]

QuickTime v7.x (.qt, .mov)

υντομογραφία

QuickTime

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://quicktime.appl
e.com/

Ζκδοςθ

v7.x

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο QuickTime αποτελεί ζνα πλαίςιο πολυμζςων που ζχει αναπτυχκεί από τθν Apple
Inc. (www.apple.com) και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν ανταλλαγι ακολουκιϊν
βίντεο (video sequences). Ζνα κατάλλθλο plug-in επιτρζπει ςτουσ φυλλομετρθτζσ ιςτοφ να
αναπαράγουν τζτοιου τφπου αρχεία. Επιπλζον, προκειμζνου να επιτευχκεί ο μζγιςτοσ δυνατόσ
βακμόσ ςυμβατότθτασ μεταξφ του ςιματοσ streaming και των ςυχνά χρθςιμοποιοφμενων

φυλλομετρθτϊν ιςτοφ, πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και plug-ins, θ διαμόρφωςθ QuickTime ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται.

[ΠΥ.27]

MPEG-4 Part 14 (MP4)

υντομογραφία

MPEG-4

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.chiariglio
ne.org/mpeg/standar
ds/mpeg-4/mpeg4.htm

Ζκδοςθ

v21

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2002

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο MPEG-4 ζχει αναπτυχκεί από το Moving Picture Experts Group και ζχει
προτυποποιθκεί με τθν ονομαςία ISO/IEC-14496. Σο MPEG-4 αποτελεί ζνα ανοικτό,
ανεξάρτθτου καταςκευαςτι πρότυπο και θ διαμόρφωςθ που προτείνει υποςτθρίηεται από
πλικοσ εργαλείων και προϊόντων ςε διάφορεσ πλατφόρμεσ. Σο πρότυπο MPEG-4 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν ανταλλαγι πολυμεςικϊν αρχείων βίντεο και για τθ μετάδοςθ
video streaming και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ωσ κωδικοποιθτισ-αποκωδικοποιθτισ
πολυμεςικοφ περιεχομζνου (codec).

[ΠΥ.28]

ZIP v2.0

υντομογραφία

ZIP

Πρωτεφων φνδεςμοσ

Ν/Α

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2002

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σα ςυμπιεςμζνα δεδομζνα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ανταλλάςςονται ωσ αρχεία .zip με βάςθ τθ
προδιαγραφι ςυμπίεςθσ δεδομζνων ZIP.
Σο καταχωρθμζνο αναγνωριςτικό κατά MIME του τφπου διαμόρφωςθσ αρχείων
ςυμπιεςμζνων δεδομζνων ZIP είναι το «application/zip».

6. Προδιαγραφζσ για επικοινωνία με τρίτα ςυςτήματα και ιδίωσ για πρωτόκολλα
επιπζδου δικτφου, πρωτόκολλα επιπζδου εφαρμογήσ και διανομήσ περιεχομζνου

[ΘΤ.171]

ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο θαιά νξηζκέλε
Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία ζεσξείηαη ε Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία πνπ ηεθκεξηψλεηαη κε:



Σν πιήξεο WSDL αξρείν ηεο, κε ηελ πεξηγξαθή δηεπαθήο θαη πινπνίεζεο,
θαη ηε δηεχζπλζε πνπ ιεηηνπξγεί ην web service ζην Γηαδίθηπν.



Mεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο



Κνληέιν θαη Κεηαδεδνκέλα ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη



XML ρήκαηα γηα ηα αληαιιαζζφκελα έγγξαθα



Σν UML Αθνινπζηαθφ Γηάγξακκα (Sequence Diagram) πνπ απνηππψλεη
αλαιπηηθά ηε ξνή ηεο

[ΘΤ.172]

Οη Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο (Web Services) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζρεδηάδνληαη θαη λα
πινπνηνχληαη κε βάζε ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ απνηεινχλ
ζπζηάζεηο (recommendation status) ηνπ World Wide Web Consortium (W3C), φζνλ
αθνξά:


Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαιιαγή XML κελπκάησλ SOAP
(Simple Object Access Protocol)



Σε γιψζζα WSDL (Web Services Description Language) γηα ηνλ νξηζκφ
ησλ δηεπαθψλ θαη ησλ κεραληζκψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο
ππεξεζίεο.

Οη εθδφζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκθσλνχλ κε ηηο νδεγίεο ηεο
παξνχζαο.

[ΘΤ.173]

Οη Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο (Web Services) ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ δεκνζηεχνληαη κε βάζε ην
ζχλνιν

ησλ

νδεγηψλ

θαη

ησλ

πξνηχπσλ

πνπ

απνηεινχλ

ζπζηάζεηο

(recommendation status) ηνπ Organization for the Advancement of Structured
Information Standards (OASIS), φζνλ αθνξά:


Σνλ θαηάινγν θαηαγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο ησλ ππεξεζηψλ κε ηε κνξθή
ιεμηαξρείνπ θαηαγξαθήο – registry, UDDI (Universal Description, Definition
and Integration).



Σε ξνή ππεξεζίαο, πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηθνηλσλία, ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο
ξνέο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ, κε ηε βνήζεηα ηεο
γιψζζαο εθηέιεζεο BPEL.



Σελ Αζθάιεηα Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ WSSecurity.

Οη εθδφζεηο ησλ πξνηχπσλ απηψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ζπκθσλνχλ κε ηηο νδεγίεο ηεο
παξνχζαο.

[ΘΤ.174]

Θάζε Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ θαζνξίδεηαη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν απφ
ην

φλνκά

ηεο.

Οη

κέζνδνη

θάζε

Γηαδηθηπαθήο

Τπεξεζίαο

ΠΡΔΠΔΗ

ΛΑ

ραξαθηεξίδνληαη κνλαδηθά απφ ην ζπλδπαζκφ νλφκαηνο θαη νξηζκάησλ εηζφδνπ /
εμφδνπ.
[ΘΤ.175]

Όια ηα νλφκαηα (Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ ηνπο) θαη
ηα νξίζκαηα ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ
ζπλίζηαληαη απφ ιέμεηο ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ ζα απνηεινχλ κεηαθξάζεηο ησλ
αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ φξσλ.

[ΘΤ.176]

Γηα ηελ νλνκαηνδνζία ησλ νλνκάησλ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ
κεζφδσλ ηνπο ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχκβαζε Upper Camel Case
(UCC), πνπ απαηηεί θεθαιαίν γξάκκα θάζε ιέμεο γηα λα ζπλζέζεη ην φλνκα. Γηα ηελ
νλνκαηνδνζία ησλ νξηζκάησλ ησλ κεζφδσλ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ ΠΡΔΠΔΗ
ΛΑ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχκβαζε Lower Camel Case (LCC), πνπ απαηηεί θεθαιαίν
γξάκκα θάζε ιέμεο εθηφο απφ ηελ πξψηε γηα λα ζπλζέζεη ην φλνκα.

[ΘΤ.177]

Σα νλφκαηα ησλ Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηα νλφκαηα θαη ηα νξίζκαηα ησλ
κεζφδσλ ηνπο ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΛΑ ρξεζηκνπνηνχλ ην αθφινπζν ζεη ραξαθηήξσλ: Α-Ε
θαη a-z.

[ΘΤ.178]

Σα νλφκαηα θαη ηα νξίζκαηα ΓΔΛ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ πεξηέρνπλ θελά, δηαρσξηζηηθά ή
ραξαθηήξεο πνπ δελ επηηξέπνληαη κε βάζε ηελ πξνδηαγξαθή W3C XML 1.0 γηα ηελ
νλνκαηνδνζία.

[ΘΤ.179]

Σα νλφκαηα ζηνηρείσλ, ηδηνηήησλ θαη ηχπσλ ησλ XML ρεκάησλ ΓΔΛ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ
λα πεξηέρνπλ αθξσλχκηα θαη ζπληνκεχζεηο, πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην
Πιαίζην. Παξαδείγκαηα εγθεθξηκέλσλ ζπληνκεχζεσλ είλαη ην ID – Identifier, EU –
European Union θαη URI – Uniform Resource Identifier.

[ΘΤ.180]

Οη Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ππνδεηθλχνπλ ηελ πιήξε έθδνζή ηνπο ζην
φλνκα ηνπ <ProviderName>_<filename>-vn-m, φπνπ n θαη m είλαη ε κείδνλα θαη ε
δεπηεξεχνπζα έθδνζε, αληίζηνηρα θαη v είλαη ν ιαηηληθφο ραξαθηήξαο “v”,
ProviderName είλαη ν ηίηινο ηνπ Φνξέα πνπ παξέρεη ηε Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία.

[ΘΤ.181]

Σα αξρεία WSDL ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ππνδεηθλχνπλ ηελ πιήξε έθδνζή ηνπο ζην φλνκα ηνπ
αξρείνπ σο <ProviderName>_<filename>-vn-m.wsdl, φπνπ n θαη m είλαη ε κείδνλα
θαη ε δεπηεξεχνπζα έθδνζε, αληίζηνηρα θαη v είλαη ν ιαηηληθφο ραξαθηήξαο “v”,
ProviderName είλαη ν ηίηινο ηνπ Φνξέα πνπ παξέρεη ηε Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία.

[ΠΥ.29]

Simple Object Access Protocol v1.2 (First Edition)

υντομογραφία

SOAP

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/TR/
2003/REC-soap12part0-20030624/

Ζκδοςθ

v1.2 (First
Edition)

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφνιοσ 2003

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο SOAP ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία μεταξφ του
εμπλεκόμενου μζρουσ που παρζχει μια υπθρεςία μζςω του διαδικτφου και του χριςτθ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, ςτα πλαίςια τθσ Τπθρεςιοςτραφοφσ Αρχιτεκτονικισ. Σο SOAP ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται ςτθν ανταλλαγι δομθμζνων δεδομζνων ωσ XML αντικειμζνων μεταξφ των
εμπλεκόμενων εφαρμογϊν ι των αυτόνομων δομικϊν μονάδων εφαρμογϊν, μζςω ενόσ
διαδικτυακοφ πρωτοκόλλου (π.χ. μζςω HTTP).

[ΠΥ.30]

Web Services Description Language v1.1

υντομογραφία

WSDL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/TR/
wsdl

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2001

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η γλϊςςα WSDL ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι και τον οριςμό τθσ
προκακοριςμζνθσ λειτουργικότθτασ των Τπθρεςιϊν Ιςτοφ (Web Services). Η γλϊςςα WSDL
αποτελεί μια προτυποποιθμζνθ γλϊςςα από το World Wide Web Consortium (W3C)
(www.w3.org) θ οποία περιγράφει τισ Τπθρεςίεσ Ιςτοφ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
χρθςιμοποιθκοφν από τρίτεσ εφαρμογζσ, χωρίσ να απαιτείται περαιτζρω γνϊςθ των τεχνικϊν
λεπτομερειϊν και τθσ προγραμματιςτικισ γλϊςςασ υλοποίθςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.

[ΠΥ.31]

Universal Description, Discovery and Integration v2

υντομογραφία

UDDI

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.uddi.org/

Ζκδοςθ

v2

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφλιοσ 2002

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο UDDI ζχει αναπτυχκεί και δθμοςιοποιθκεί από το μθ-κερδοςκοπικό οργανιςμό
ανάπτυξθσ και υιοκζτθςθσ προτφπων θλεκτρονικοφ επιχειρείν OASIS (http://www.oasisopen.org/). Σο πρωτόκολλο UDDI ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί ωσ τεχνικι βάςθ για το
ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ μιασ προτυποποιθμζνθσ πλατφόρμασ διαλειτουργικότθτασ, θ

οποία κα επιτρζπει τθν απλι, γριγορθ και δυναμικι καταχϊρθςθ, αναηιτθςθ και ανάκτθςθ
Τπθρεςιϊν Ιςτοφ. Σο πρωτόκολλο UDDI ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τα
πρότυπα XML, SOAP, και WSDL.

[ΠΠ.13]

Simple Object Access Protocol v1.1

υντομογραφία

SOAP

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/T
R/soap11/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 2000

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η χριςθ τθσ παλαιότερθσ ζκδοςθσ του προτφπου SOAP ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ επιλζγεται μόνο
ςτισ περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ νεότερθ ζκδοςι του.

[ΠΜ.21]

Web Services Description Language v2.0

υντομογραφία

WSDL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/wsdl20

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ v2.0 τθσ γλϊςςασ WSDL ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί ςτο μζλλον και να
αντικαταςτιςει τθν WSDL v1.1 ςτθν περιγραφι τθσ προκακοριςμζνθσ λειτουργικότθτασ των
Τπθρεςιϊν Ιςτοφ. Προσ το παρόν διακζτει περιοριςμζνθ υποςτιριξθ από τεχνικά εργαλεία.

[ΠΜ.22]

Universal Description, Discovery and Integration v3

υντομογραφία

UDDI

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://uddi.xml.org/ud
di-org

Ζκδοςθ

v3

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ v3 του πρωτοκόλλου ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιθκεί ςτο μζλλον και να
αντικαταςτιςει το UDDI v2 ςτθν υλοποίθςθ μιασ κεντρικοποιθμζνθσ πλατφόρμασ
καταχϊρθςθσ, αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ Τπθρεςιϊν Ιςτοφ.

[ΠΜ.23]

WS-I Basic Profile

υντομογραφία

WS-I Basic
Profile

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.wsi.org/Profiles/BasicProfi
le-1.0-2004-04-16.html

Ζκδοςθ

1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Απρίλιοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο WS-I Basic Profile 1.0 αποτελείται από ζνα ςφνολο προδιαγραφϊν για Τπθρεςίεσ Ιςτοφ (Web
services) που ζχουν ςαν ςτόχο να ενιςχφςουν τθ διαλειτουργικότθτα ςε βαςικά πρότυπα
υπθρεςιϊν όπωσ το SOAP, το WSDL και το UDDI. Σο WS-I Basic Profile ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ Τπθρεςιϊν Ιςτοφ.

[ΠΥ.32]

Internet Protocol v4

υντομογραφία

IP v4

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/

Ζκδοςθ

v4

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ 1981

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο περιβάλλον δικτυακϊν υποδομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιεί και να
ςυμμορφϊνεται με το πρωτόκολλο IP v4 (RFC 0791), το οποίο χρθςιμοποιεί διευκφνςεισ δικτφου
με μικοσ 32-bit (4-byte). Σο πρωτόκολλο IP v4 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με
το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol, RFC 793) ι το πρωτόκολλο UDP (User
Datagram Protocol, RFC 768).

[ΠΥ.33]

Domain Name System

υντομογραφία

DNS

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 1987

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο ονοματολογίασ DNS (RFC 1034 και RFC 1035) αποτελεί ζνα τυπικό χαρακτθριςτικό
γνϊριςμα για το Διαδίκτυο από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘80. Σο πρότυπο ονοματολογίασ DNS
αναφζρεται ςε μία υπθρεςία ιεραρχικισ ονοματολογίασ εξυπθρετθτϊν ςε κεντρικά ςθμεία του
Διαδικτφου. τα ςθμεία αυτά ειςάγεται το όνομα (domain name) ενόσ εξυπθρετθτι και
μετατρζπεται ςτθν αντίςτοιχθ διεφκυνςθ IP.
Σο πρότυπο ονοματολογίασ DNS ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουκείται από τισ Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ και
Ιςτοτόπουσ των φορζων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.

[ΠΜ.24]

Internet Protocol v6

υντομογραφία

IP v6

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/

Ζκδοςθ

v6

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 1998

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο IP v6 (RFC 2460) αποτελεί τθ νεότερθ – όχι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ προσ το
παρόν– ζκδοςθ του πρωτοκόλλου IP. Η βαςικι αλλαγι ςτθ νζα ζκδοςθ (εν ςυγκρίςει με τθν
ζκδοςθ 4) είναι θ επζκταςθ του υποςτθριηόμενου μικουσ διεφκυνςθσ δικτφου ςτα 128 bits,
προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίξει, ςτο μζλλον, τθν απόδοςθ διευκφνςεων δικτφου
ςε πολφπλοκα και κινθτά, βαςιςμζνα ςτο πρωτόκολλο IP, ςυςτιματα.
Σο πρωτόκολλο IP v6 ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ αντικαταςτιςει ςτο μζλλον το πρωτόκολλο IP v4 ςτθν
απόδοςθ διευκφνςεων ςτα δίκτυα των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Για το λόγο αυτό, κάκε
νζο ςφςτθμα που πρόκειται να εγκαταςτακεί ςε κάποιο φορζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υποςτθρίηει τόςο το πρωτόκολλο IP v4 όςο και το πρωτόκολλο IP v6, προκειμζνου
να διευκολυνκεί θ μελλοντικι μετάπτωςθ ςτθν ζκδοςθ 6.

[ΠΥ.34]

File Transfer Protocol (FTP)

υντομογραφία

FTP

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 1987

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο FTP (RFC 959, RFC 1123, RFC 2228, RFC 2640) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται ωσ
το τυπικό πρωτόκολλο μεταφοράσ αρχείων. Σο πρωτόκολλο FTP αποτελεί μία από τισ
παλαιότερεσ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου, διευκολφνει το διαμοιραςμό και τθν κοινι χριςθ
αρχείων, παρζχει ςτουσ χριςτεσ μία προτυποποιθμζνθ διεπαφι για διαφορετικοφσ τφπουσ
ςυςτθμάτων αρχείων και μεταφζρει δεδομζνα με επαρκι και αξιόπιςτο τρόπο. Σο πρωτόκολλο
FTP αποδεικνφεται όλο και πιο γριγορο από το HTTP, όςο μεγαλφτερο το μζγεκοσ των αρχείων
που πρόκειται να μεταφερκοφν.

[ΠΥ.35]

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) v1.1

υντομογραφία

http

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Ιοφνιοσ 1999

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο HTTP v1.1 (RFC 2616) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία
μεταξφ μιασ εφαρμογισ πελάτθ (client) και ενόσ διαδικτυακοφ εξυπθρετθτι. Ωςτόςο, οι
διαδικτυακοί εξυπθρετθτζσ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υποςτθρίηουν επιπροςκζτωσ και το πρωτόκολλο
HTTP v1.0 (RFC 1945).

[ΠΥ.36]

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) / Multipurpose Internet Mail Extensions
(MIME)

υντομογραφία

SMTP / MIME

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/

Ζκδοςθ

N/A

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 1996

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ακολουκοφν πρωτόκολλα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τα οποία ςυμμορφϊνονται με τθν
προδιαγραφι SMTP / MIME (RFC 821, RFC 822, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048, RFC
2049). Σο πρωτόκολλο SMTP ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποτελεί το βαςικό πρωτόκολλο μετάδοςθσ
μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μζςω Διαδικτφου, ενϊ θ προδιαγραφι MIME
επεκτείνει τθν τυπικι διαμόρφωςθ των μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ϊςτε να
υποςτθρίηει πλικοσ ςυνόλων χαρακτιρων (character sets).

[ΠΥ.37]

Post Office Protocol (POP3)

υντομογραφία

POP3

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.ietf.or
g/rfc/rfc1939.txt

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 1996

Ημερομθνία Κατάταξθσ

26/06/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο POP3 είναι ζνα πρότυπο ανάκτθςθσ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από
απομακρυςμζνουσ εξυπθρετθτζσ μζςω TCP/IP. Σο πρότυπο αυτό ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

[ΠΥ.38]

Internet Message Access Protocol

υντομογραφία

IMAP

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.imap.o
rg/

Ζκδοςθ

v4 rev. 1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2003

Ημερομθνία Κατάταξθσ

26/06/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο IMAP είναι ζνα πρότυπο πρόςβαςθσ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που

βρίςκονται ςε απομακρυςμζνουσ εξυπθρετθτζσ μζςω TCP/IP. Η διαφορά με το POP3 είναι ότι
το IMAP δίνει ζμφαςθ ςτθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ παρά τθν ανάκτθςθ. Σο πρότυπο
αυτό ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν πρόςβαςθ ι/και λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.

[ΠΥ.39]

Lightweight Directory Access Protocol

υντομογραφία

LDAP

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.ietf.org
/rfc/rfc2251.txt

Ζκδοςθ

v3.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 1997

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο LDAP είναι ζνα διαδικτυακό πρωτόκολλο αναηιτθςθσ πλθροφορίασ ςε ζναν εξυπθρετθτι
από εφαρμογζσ. Παραδείγματα τζτοιασ πλθροφορίασ είναι ονόματα, πιςτοποιθτικά
κρυπτογράφθςθσ, ςφνδεςμοι ςε υπθρεςίεσ. Ωσ πρωτόκολλο, το LDAP προςδιορίηει τθ
“γλϊςςα” με τθν οποία οι εφαρμογζσ κα πρζπει να επικοινωνοφν με τον εξυπθρετθτι. Σο LDAP
είναι κατάλλθλο για τθν αποκικευςθ πλθροφορίασ με τθ δομι καταλόγου, ςτον οποίο γίνονται
αναηθτιςεισ και αλλαγζσ. Σο πρότυπο LDAP ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ
υπθρεςιϊν καταλόγου.

[ΠΥ.40]

Real Simple Syndication

υντομογραφία

RSS

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://cyber.law.harvar
d.edu/rss/rss.html

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

25/06/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο Really Simple Syndication (RSS) είναι μια δομι XML που επιτρζπει τθ δυναμικι
διανομι περιεχομζνου. Ζνα κανάλι RSS αποτελείται από μία λίςτα ςτοιχείων που περιζχουν
ζνα τίτλο κακϊσ και το ςφνδεςμο προσ τθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα. Σο RSS ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για διανομι περιεχομζνου.

[ΠΥ.41]

Real Simple Syndication

υντομογραφία

RSS

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://cyber.law.harvar
d.edu/rss/rss.html

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

25/06/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο Really Simple Syndication (RSS) είναι μια δομι XML που επιτρζπει τθ δυναμικι
διανομι περιεχομζνου. Ζνα κανάλι RSS αποτελείται από μία λίςτα ςτοιχείων που περιζχουν
ζνα τίτλο κακϊσ και το ςφνδεςμο προσ τθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα. Σο RSS ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για διανομι περιεχομζνου.

[ΠΜ.25]

Atom Syndication Format

υντομογραφία

Atom RSS

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://tools.ietf.org/ht
ml/rfc4287

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

22/12/2011

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο Atom είναι μια δομι XML που επιτρζπει τθ δυναμικι διανομι περιεχομζνου. Σο
Atom ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για διανομι περιεχομζνου.
7. Προδιαγραφζσ και κανόνεσ για την αςφάλεια και αυθεντικοποίηςη υπηρεςιών
διαδικτφου, την αςφάλεια ςτη μετάδοςη δεδομζνων και την τεχνολογική
προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα των χρηςτών.

[ΠΥ.42]

Web Services Security (WS-Security) 1.0

υντομογραφία

WS-Security

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://docs.oasisopen.org/wss/2004
/01/oasis-200401wss-soap-messagesecurity-1.0.pdf

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο WS-Security ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να χρθςιμοποιείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ,
τθσ ακεραιότθτασ, τθσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ επικφρωςθσ των Τπθρεςιϊν Ιςτοφ που
παρζχονται από τουσ Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.

[ΠΠ.14]

Web Services Security (WS-Security) 1.1

υντομογραφία

WS-Security

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://docs.oasisopen.org/wss/v1.1/

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Οκτϊβριοσ 2006

Ημερομθνία
Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ v1.1 είναι θ πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του πρωτοκόλλου WS-Security και ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ
ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ ακεραιότθτασ, τθσ
εμπιςτευτικότθτασ και τθσ επικφρωςθσ των Τπθρεςιϊν Ιςτοφ που παρζχονται από τουσ
Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.

[ΠΜ.26]

WS-I Basic Security Profile

υντομογραφία

WS-I Basic
Security
Profile

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.wsi.org/Profiles/BasicSecu
rityProfile-1.0-2004-0512.html

Ζκδοςθ

v1.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 2004

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο WS-I Basic Security Profile 1.0 αποτελείται από ζνα ςφνολο προδιαγραφϊν για τθν αςφάλεια
των Τπθρεςιϊν Ιςτοφ (Web services). Σο WS-I Basic Security Profile ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για τθν αςφάλεια των Τπθρεςιϊν Ιςτοφ.

[ΠΜ.27]

Security Assertions Markup Language

υντομογραφία

SAML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.oasisopen.org/committees/t
c_home.php?wg_abbre
v=security

Ζκδοςθ

v2.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάρτιοσ 2005

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο SAML προςδιορίηει ζνα πλαίςιο προδιαγραφϊν για τθν ανταλλαγι δεδομζνων που
ςχετίηονται με τα διαπιςτευτιρια (credentials) που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόςβαςθ ςε
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και ςυςτιματα, επιτρζποντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τθ χριςθ μθχανιςμϊν
single sign-on. Σο SAML ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν αναπαράςταςθ των
διαπιςτευτθρίων αςφάλειασ ςε γλϊςςα XML, κατά τθν επικοινωνία και διακίνθςι τουσ μεταξφ
ςυςτθμάτων.

[ΠΜ.28]

Security Assertions Markup Language

υντομογραφία

SAML

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.oasisopen.org/committees/t
c_home.php?wg_abbre
v=security

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

επτζμβριοσ 2003

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Η ζκδοςθ 1.1 αποτελεί τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προτφπου SAML και ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ
χρθςιμοποιείται για τθν αναπαράςταςθ των διαπιςτευτθρίων αςφάλειασ ςε γλϊςςα XML, κατά
τθν επικοινωνία και διακίνθςι τουσ μεταξφ ςυςτθμάτων. Η χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκδοςθσ του
προτφπου SAML ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται με προςοχι, κακϊσ θ ζκδοςθ δεν είναι απόλυτα ςυμβατι με
τθ νζα ζκδοςθ 2.0 του προτφπου (κυρίωσ ςε κζματα ςφνταξθσ των XML ςχθμάτων).

[ΠΥ.43]

Transport Layer Security 1.1

υντομογραφία

TLS

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/rfc/rf
c4366.txt

Ζκδοςθ

v1.1

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Απρίλιοσ 2006

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο TLS ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να χρθςιμοποιείται κατά τθ μετάδοςθ και ανταλλαγι
δεδομζνων, κακϊσ επιτρζπει ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ να επικοινωνοφν διαμζςου ενόσ
δικτφου κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ κακόβουλθ πρόςβαςθ και παραποίθςθ των
ανταλλαςςόμενων μθνυμάτων.

[ΠΥ.44]

Secure Socket Layer 3.0

υντομογραφία

SSL

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://tools.ietf.org
/html/draft-ietf-tlsssl-version3-00

Ζκδοςθ

v3.0

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 1996

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο SSL ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να χρθςιμοποιείται κατά τθ μετάδοςθ και ανταλλαγι δεδομζνων,
κακϊσ επιτρζπει – όπωσ και το πρωτόκολλο TLS – ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ να επικοινωνοφν
διαμζςου ενόσ δικτφου κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ κακόβουλθ πρόςβαςθ και
παραποίθςθ των ανταλλαςςόμενων μθνυμάτων.

[ΠΥ.45]

HyperText Transfer Protocol Secure

υντομογραφία

HTTPS

Πρωτεφων φνδεςμοσ

www.ietf.org/rfc/rf
c2818.txt

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Μάιοσ 2000

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο μεταφοράσ HTTPS ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να χρθςιμοποιείται κατά τθν αςφαλι μετάδοςθ
και ανταλλαγι δεδομζνων πάνω από το πρωτόκολλα TLS και SSL.

[ΠΥ.46]

IP Security

υντομογραφία

IPsec

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.ietf.org
/rfc/rfc2401.txt

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Νοζμβριοσ 1998

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο IPsec, το οποίο λειτουργεί ςτο Επίπεδο Δικτφου (Network Layer) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να
χρθςιμοποιείται κατά τθν αςφαλι μετάδοςθ και ανταλλαγι δεδομζνων για τθν
αυκεντικοποίθςθ ι/και κρυπτογράφθςθ κάκε πακζτου IP. Σο IPsec ΠΡΕΠΕΙ υποχρεωτικά ΝΑ
χρθςιμοποιείται ςε δίκτυα που χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο IPv6.

Ασθενηικοποίηζη
[ΠΠ.15]

XML Signature

υντομογραφία

XML-DSig

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org/T
R/xmldsig-core/

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Φεβρουάριοσ 2002

Ημερομθνία Κατάταξθσ

29/05/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρωτόκολλο XML-Dsig ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται κατά τθν αναπαράςταςθ τθσ
ψθφιακισ υπογραφισ εγγράφων XML ι μζρουσ αυτϊν, ϊςτε να καλφψει καίρια ηθτιματα για
τθν επίτευξθ αςφαλϊν εφαρμογϊν ςτο διαδίκτυο, τθν πιςτοποίθςθ του αποςτολζα ενόσ
μθνφματοσ μιασ διαδικτυακισ υπθρεςίασ και τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων, ςε ςυνδυαςμό
με επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ για κλειδιά, αλγορίκμουσ κρυπτογράφθςθσ, επεξεργαςία και
ερμθνεία των μθνυμάτων.

Κρσπηογράθηζη
[ΠΥ.47]

XML Encryption Syntax and Processing

υντομογραφία

XML
Encryption

Πρωτεφων φνδεςμοσ

http://www.w3.org
/TR/xmlenc-core/

Ζκδοςθ

Ν/Α

Ημερομθνία Ζκδοςθσ

Δεκζμβριοσ 2002

Ημερομθνία Κατάταξθσ

13/12/2007

Ημερομθνία Ανακεϊρθςθσ

Ν/Α

Σο πρότυπο XML Encryption περιλαμβάνει ζνα XML ςχιμα και ζνα ςφνολο προδιαγραφϊν και
κανόνων επεξεργαςίασ που υποςτθρίηουν τθν κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ
ολόκλθρων εγγράφων, ςυμπεριλαμβανομζνων XML documents και XML elements. Σο πρότυπο
XML Encryption ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται για τθν κρυπτογράφθςθ δεδομζνων.

8. Προδιαγραφζσ και κανόνεσ που αφοροφν ηλεκτρονικζσ πληρωμζσ
[ΘΤ.182]

[ΘΚ.5]

ε περίπτωςθ που θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από φορείσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ περιλαμβάνουν τθν εκτζλεςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτο ςυναλλαςςόμενο πολίτθ, επιχείρθςθ ι
φορζα να ολοκλθρϊνει τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ με τθ χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ ι
υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ τραπεηικισ (Web Banking).

Η εκτζλεςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν με τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με
θλεκτρονικά μζςα ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ γίνεται μζςω του Ενιαίου Χϊρου Πλθρωμϊν ςε
Ευρϊ.

[ΘΤ.183]

Εάν υποςτθρίηεται θ εκτζλεςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν με τουσ φορείσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζςω του Ενιαίου Χϊρου Πλθρωμϊν ςε Ευρϊ, οι
ςυναλλαγζσ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουκοφν τα πρότυπα και τισ κατευκφνςεισ του SEPA.

[ΘΤ.184]

Η εκτζλεςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν με φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν των δθμοςίων φορζων με θλεκτρονικά μζςα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
δυνατι μζςω του Διαδικτφου.

[ΘΚ.6]

Η εκτζλεςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν με φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν των δθμοςίων φορζων με θλεκτρονικά μζςα ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ
είναι δυνατι μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ. Οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ μζςω κινθτισ
τθλεφωνίασ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφνται μόνο για χαμθλοφ οικονομικοφ
φψουσ ςυναλλαγζσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ.

[ΘΤ.185]

Η διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των φορζων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ με πλθροφοριακά ςυςτιματα του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα για τθν
ανταλλαγι ςτοιχείων κατά τθν εκτζλεςθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
γίνεται με τθ χριςθ Τπθρεςιϊν Ιςτοφ (Web Services).

[ΘΤ.186]

Σα ςτοιχεία για μία θλεκτρονικι οικονομικι ςυναλλαγι που επιςτρζφονται από
ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα ςτο φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παρζχει
τθν υπθρεςία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα απαραίτθτα ςτοιχεία
για τθν αναγνϊριςθ του χριςτθ που ζκανε τθ ςυναλλαγι, τθν θμερομθνία και
ϊρα εκτζλεςθσ τθσ ςυναλλαγισ, ζναν αναγνωριςτικό αρικμό για τθ ςυναλλαγι
και το ποςό τθσ ςυναλλαγισ.

[ΘΤ.187]

Σα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που ςυνεργάηονται με τουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν οικονομικϊν ςυναλλαγϊν
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποςτζλλουν, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ςτουσ δθμόςιουσ
φορείσ αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ κινιςεισ των λογαριαςμϊν τουσ.

[KΠ.19]

Η υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν από τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ γίνεται αηθμίωσ για τουσ ςυναλλαςςόμενουσ.

[ΘΚ.7]

Κατά το ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που περιλαμβάνουν
οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, οι δθμόςιοι φορείσ ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ εκπονοφν μελζτεσ
ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ (cost-benefit) προτοφ υποςτθρίξουν τθν εκτζλεςθ των
οικονομικϊν ςυναλλαγϊν με θλεκτρονικά μζςα.

[ΘΤ.188]

Η εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ ενόσ χριςτθ (αυκεντικοποίθςθ) που επικυμεί να
εκτελζςει μια θλεκτρονικι πλθρωμι, κακϊσ και θ αδυναμία να αποποιθκεί τθν
εκτζλεςθ τθσ ςυναλλαγισ (μθ αποποίθςθ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαςφαλίηονται με τθν
εφαρμογι των κανόνων και οδθγιϊν του παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ.

[ΘΤ.189]

Οι εξυπθρετθτζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν
πλθρωμϊν ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι εφοδιαςμζνοι με SSL πιςτοποιθτικά.

[ΘΤ.190]

Η ςυμπλιρωςθ και μετάδοςθ οικονομικϊν πλθροφοριϊν ςε ζνα διαδικτυακό
τόπο (ενόσ δθμόςιου φορζα ι ενόσ ςυνεργαηόμενου χρθματοπιςτωτικοφ

ιδρφματοσ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκτελοφνται μόνον εφόςον ζχει εγκακιδρυκεί αςφαλισ
ςφνοδοσ επικοινωνίασ μεταξφ του φυλλομετρθτι του χριςτθ και του
διαδικτυακοφ τόπου. Η δθμιουργία αςφαλοφσ ςυνόδου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
διαςφαλίηεται με τθ χριςθ του πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText Transfer Protocol
Secure).

[ΘΚ.8]

Για τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν που περιλαμβάνονται ςε
υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ΜΕΛΕΣΑΣΑΙ ΝΑ χρθςιμοποιείται το
πρότυπο SET.

