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Publ i carea  da te lor  s ta t i s t i ce  pe mai  mul te  cana le
(pub l i ca ţ i i  e lec t ron ice ş i  baze  de  da te) –  Exper ien ţa
F in lande i
1. Conceptu l  pub l icăr i i  pe mai multe cana le

1.1. Trecerea de la sistemul stat ist ic pe hârt ie la sistemul stat ist ic electronic

Statistica oficială reprezintă un sistem de date statistice sociale importante, de înaltă
calitate, produse în mod regulat şi suficient de frecvent şi care sunt reprezentative
pentru întreaga ţară.

Statistica socială generală reprezintă produsul principal al Biroului de Statistică al
Finlandei (Statistica Finlanda). Actualmente Biroul de Statistică al Finlandei pr o-
duce în jur de 200 de seturi de date statistice pe 26 de subiecte. Unele date sunt c o-
lectate lunar sau trimestrial, altele – anual sau mai rar. Noile date st atistice sunt pu-
blicate pe larg pe Internet. Numărul publicărilor anuale de noi date este de aprox i-
mativ 650.

Timp de foarte mulţi ani, informaţiile statistice erau raportate, publicate şi disemi-
nate sub formă de publicaţii tipărite. Cele mai vechi serii de publicaţii statistice din
Finlanda există de peste 250 de ani. Evolu ţia şi dezvoltarea Internetului a pus în în-
curcătură modul tradiţional de raportare, publicare şi diseminare a informaţiilor sta-
tistice. Forma tradiţională de publicare în care tabelele şi informaţia necesară pentru
interpretarea acestora sunt compilate într -un volum, o serie de publica ţii statistice
oficiale a început să dispară. Institu ţiile naţionale au început să adopte diseminarea
electronică a datelor, atât a tabelelor (bazelor de d ate), cât şi a analizelor textuale (a
publicaţiilor) necesare pentru interpretarea datelor .

Ce caracteristici trebuie să posede diseminarea electronică a informa ţiei statistice şi
sistemul statistic în întregime, atunci când are loc trecerea de la diseminarea în scris
la diseminarea electronică? Informaţia statistică trebuie să fie disponibilă pe larg şi
uşor de găsit. Datele publicate trebuie să fie înso ţite de metadatele necesare pentru
interpretarea lor, la care trebuie să existe acces direct.

1.2. Structura Comună a Informa ţii lor S tatist ice (CoSSI) 1

Pentru a implementa un serviciu Internet eficient, datele statistice propriu -zise (ta-
bele, publicaţii) şi metadatele necesare pentru interpretarea lor, trebuie plasate în
format electronic. Însă doar acest l ucru nu este suficient pentru a avea un serviciu
eficient. Conversiunea automată a informa ţiilor pentru diferite canale de disemin a-
re, arhivarea acestora, mai multe versiuni de limbi şi anexarea unui volum sufic ient
de metadate la acestea sunt probleme ce trebuie soluţionate pentru a crea un serv i-
ciu adecvat.

Pentru a soluţiona aceste probleme a fost elaborată o Structură comună a
informaţiei statistice (CoSSI). Punctul de plecare la elaborarea CoSSI a fost analiza

1 Heikki Rouhuvirta, Harri Lehtinen. Structura Comună a Informsaţiilor Statistice (CoSSI);
http://www.stat.fi/cossi
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infologică a informaţiei statistice. Concluzia analizei a fost că, deşi în practică
definiţia informaţiei statistice variază în func ţie de situaţie şi de domeniul de
aplicare, în realitate infromaţia statistică are o structură universal acceptabilă şi
simplificată. CoSSI descrie structura comună, care nu depinde de situaţia
informaţiei statistice prezentate în diferite formate. CoSSI defineşte structura
datelor statistice, a metadatelro şi a publicaţiilor.

Modelul CoSSI reprezintă un sistem modular DTD. Acesta constă din definiţii-tip
ale documentului (DTD) şi este bazat pe standardele CALS, XDF, Dublin Core, are
un DTD pentru matrici statistice şi un DTD pentru tabele statistice, de asemenea,
are DTD-uri pentru tabele statistice şi pentru publicaţii şi documente. Un fişier
XML conţine date, metadate şi toate versiunile de limbi.

1.3. Procesul de publicare în XML este compatibil cu modelul CoSSI

Anterior, în cadrul Biroului de Statistică al Finlandei, publicarea din bazele de date,
actualizarea paginilor web şi producerea publicaţiilor (tipărite, PDF şi HTML) erau
fiecare procese de producere individuale. Pentru fiecare proces erau utilizate difer i-
te instrumente, iar munca efectuată în cadrul fiecăruia se dubla (Figura  1).

Figura 1. Procesul de diseminare - Office972

Procesul de publicare în XML care este compatibil cu modelul CoSSI va fi impl e-
mentat integral în diseminarea datelor de către Statistica Finlanda. În cadrul noului
proces, diferite forme de publica ţii (imprimate, PDF, HTML) sunt generate aut omat
dintr-un fişier original XML. Din acelaşi fişier original pot fi realizate şi alte forme
de diseminare (e-mail, RSS) (Figura 2.).

2 În mai 2010 se utiliza în 40 de statistici, de exemplu pentru ”Indicele Pre ţului de Consum”;
http://www.stat.fi/til/khi/index_en.html
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Figura 2. Procesul de diseminare bazat pe XML – XML şi PC-Axis3

În prima fază, tablele bazei de date (.PX) sunt produse cu tabelele pentru procesul
de publicare în XML. SAS, SuperStar şi PX-Edit produc atât tabele în format XML
pentru procesul de publicare în XML, cât şi tabele în format .PX pentru scopuri de
diseminare în baza de date (PX-Web). La această fază, funcţiile de pre-vizualizare
şi publicarea de diferite tipuri (tipărită, PDF, HTML), precum şi tabelele bazei de
date (.PX) sunt combinate în cadrul aceleia şi aplicaţii de transmitere, fişierele fiind
salvate într-un singur directoriu, având o structură uniformă. Aceia şi structură a te-
maticilor şi datelor statistice devine disponibilă atât pe serviciul web, cât şi în baza
de date PX-Web. Denumirea fişierelor XML, HTML, PDF şi .PX a fost standardi-
zată la diferite faze a procesului de publicare.

1.4. Arhivarea unei publica ţ i i stat ist ice electronice

În primii ani de existenţă a internetului, când erau create primele servicii inovat ive,
nu se acorda o atenţie foarte mare arhivării informa ţiilor publicate pe web. Situaţia
nou-creată a fost examinată suficient nici de birourile na ţionale de statistică, din
perspectiva unui sistem statistic integru, pe termen lung. Cum va putea fi disponib i-
lă şi accesibilă, peste 10 ani, de exemplu, informaţia statistică publicată astăzi doar
în format electronic? Dar peste 30 de ani? Dacă acum avem nevoie de Indicele pr e-
ţului de consum de acum 30 de ani, am putea găsi datele pentru anul 1980 în seriile
de publicaţii statistice oficiale.

În procesul de producţie care este compatibil cu modelul CoSSI, originalul unei pu-
blicaţii este salvat în format XML într -o bază de date eXist-XML. Această publica-
ţie originală în XML conţine într-un singur fişier informaţia propriu-zisă,
metadatele statistice şi metadatele în limbile  dorite. Fişierul XML este arhivat în
baza de date XML.

La publicare, din acest fişier original XML sunt produse fo rmatele dorite pentru di-
seminare (tipărite, PDF, HTML, etc.) . Volumul metadatelor variază în func ţie de
formatul publicaţiei. De exemplu, în cazul publica ţiilor tipărite numărul de pagini

3 În mai 2010 se utiliza în 150 de staistici, de exemplu ”Pre ţul locuinţelor”;
http://www.stat.fi/til/ashi/index_en.html

http://www.stat.fi/til/khi/index_en.html


26.5.2010 4(8)

devine în scurt timp un factor limitator. Conţinuturile cele mai voluminoase de
metadate pot fi ataşate unei publicaţii în format HTML, prin care metadatele dor ite
sunt tipărite automat ca fişiere HTML, pe lângă fişierele HTML care conţin datele
statistice propriu-zise.

Diferitele formate de publica ţii (PDF, HTML) difuzate pe serviciul web sunt publ i-
cate astfel încât adresele URL generate pentru diferite fi şiere nu se modifică mai
târziu. Acest fapt face posibilă utilizarea adreselor URL şi în altă parte, cum ar fi în
diverse studii, articole sau alte servicii web, iar uti lizatorii de date vor putea ver ifica
în price moment documentul original indicat în referin ţe. Asigurarea accesibilităţii
publicaţiilor pentru utilizatori reprezintă un element esen ţial al unui serviciu de in-
formare eficient şi al unui sistem statistic oficial, mai ales dacă datele nu sunt p u-
blicate şi pe suport de hârtie.4

1.5. Rolul publica ţ i i lor stat ist ice electronice şi a bazelor de date tabelare

Datorită bazelor de date statistice, volumul informa ţiei statistice publicate în fo rmat
tabelar este în continuă creştere semnificativă. Totuşi, tabelele publicate în bazele
de date au roluri şi proprietăţi diferite decât cele difuzate în publica ţiile electronice
sau tipărite. Aceste diferen ţe trebuie examinate mai îndeaproape.

Tabelele incluse în bazele de da te sunt păstrate, de regulă, ca tabele pe serii de timp,
conţinutul cărora este completat regulat. Tabelele din bazele de date nu sunt arhiv a-
te la fel ca tabelele publicate în versiune tipărită, HTML sau PDF (sau ca tabelele
publicate în alte formate, cum ar fi Excel). De exemplu, revizuirea datelor din seri i-
le de timp, corectarea erorilor sau modificarea clasificărilor modifică con ţinutul ta-
belului din baza de date în mod retrospectiv, chiar şi în cazul datelor mai vechi,
uneori şi după mai mulţi ani de la prima publicare.

Astfel, în tabelele bazelor de date, chiar şi datele observaţiilor mai vechi sunt publi-
cate întotdeauna conform celei mai recente situa ţii. Din această cauză, seriile de
timp publicate în bazele de date de asemenea pot devia de la datele  ce se referă la
perioade mai vechi şi care au fost publicate ca date preliminare în versiuni electr o-
nice sau pe hârtie, sau care au fost revizuite în alt mod sau corectate ulterior primei
lor publicări. Din acest motiv, stabilirea legăturii între publica ţia electronică şi tabe-
lele corespunzătoare din baza de date nu este pe deplin justificabilă. Datele core s-
pund doar în momentul publicării, deoarece tabelele din baza de date pot fi modif i-
cate ulterior, după care datele din ele şi cele din publicaţiile electronice nu mai co-
respund.

La Biroul de Statistică al Finlandei, tabelele create din baza de date PX-Web nu
sunt conexate la alte baze de date de referinţă, în timp ce baza de date PX se creea-
ză pe server din fişierele PC-Axis. În legătură cu introducerea noului sistem de pu-
blicare XML, fiecare fişier PC-Axis publicat în serverul PX-Web este salvat auto-
mat şi într-un directoriu de date statistice. Astfel, publica ţiile difuzate pe pagina de
start a unui set de date statistice şi fişierele PC-Axis salvate în acelaşi directoriu,
pot fi uşor conexate. Ulterior publica ţiile de format PDF sau HTML difuzate pe p a-
ginile de start ale statisticilor şi tabelele corespunzătoare din bazele de date (în fo r-
mat PC-Axis) sunt arhivate nemodificate. Acest fapt are două avantaje semnificati-
ve: 1) este rezonabil ca şi tabelele publicate în baza de date să fie conexate la publ i-
caţie, deoarece acestea rămân neschimbate, 2) în acest fel se creează şi o arhivă
pentru tabelele publicate în baza de date PX-Web.

4 Arhiva publicaţiilor statistice: http://www.stat.fi/til/arkisto/index_en.html
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2. Difuzarea pr in mai mu lte cana le în pract ica B irou lu i  de
Stat ist ică a l  F in landei

2.1. Noi pract ici de difuzare a stat ist ici lor

Biroul de Statistică al Finlandei şi-a înnoit practicile de difuzare a statisticilor în
limba finlandeză în 2004, iar în Suedeză şi Engleză – în 20055. Potrivit noilor prac-
tici de publicare, o publica ţie de format standard este produsă pentru toate statistic i-
le de fiecare dată când sunt compilate noi statistici şi datele sunt puse la dispoziţia
utilizatorilor. Înainte de 2004, noile statistici erau pub licate în comunicate de presă,
care erau difuzate în număr de 300 anual. Noile practici de publicare au făcut publ i-
carea datelor mai comprehensivă. În jur de 650 -680 de publicaţii statistice au fost
produse anual, fapt ce indică o cre ştere considerabilă a numărului de publicaţii.

Pentru publicaţiile suedeză şi engleză, noile proceduri au fost adoptate în iunie
2005. Odată cu această schimbare, numărul de publica ţii statistice în suedeză a
crescut de la aproximativ 120 de comunicate de presă, până la acela şi număr ca şi în
cazul publicaţiilor în finlandeză – adică în jur de 650-680 de la începutul anului
2006. Numărul publicaţiilor statistice în limba engleză a crescut de la 120 la 350
anual în 20106. Obiectivul este de a mări şi mult numărul publicaţiilor în engleză.

La modernizarea practicilor de publicare s -a ţinut cont de obiectivele şi cerinţele
procesului de publicare în XML, care încă este în dezvoltare, din punct de vedere a
arhivării şi distribuţiei prin mai multe canale. Toate publica ţiile statistice sunt arhi-
vate în serviciul online şi adresele URL ale acestora vor rămâne neschimbate. 7

Structura publicaţiilor statistice a fost definită cu exactitate, pentru a satisface ceri n-
ţele distribuirii prin mai multe canale. De exemplu, titlurile publica ţiilor statistice şi
primul alineat sunt transmise automat prin distribu ţia prin e-mail şi RSS.8

Sistemul de publicare are Biroului de Statistică al Finlandei, bazat pe XML a deve-
nit operaţional în primăvara 2007. Publica ţia lunară a Sondajului For ţei de Muncă,
care a servit drept proiect pilot realizat în XML, a fost creată cu editor Arbortext
XML la 22 mai 2007 şi publicată pe serviciul online al Biroului de Statistică al Fi n-
landei în formate HTML şi PDF, în finlandeză şi în engleză (doar publicaţiile statis-
tice fiind difuzate în suedeză), precum şi în format tipărit în Finlandeză.9 Un singur
fişier original XML în trei limbi poate fi utilizat pentru a publica automat pagini
HTML în finlandeză, engleză şi suedeză (aproximativ 90 de fi şiere HTML), a com-
pila o publicaţie PDF în finlandeză şi engleză, un fişier PDF în finlandeză pentru t i-
părire şi distribuire prin e-mail şi RSS în finlandeză, engleză şi suedeză.10

Până în mai 2010, publica ţiile a 150 din cele 200 de statistici ale Biroului de Stati s-
tică al Finlandei au fost create prin intermediul noului proces XML, atât în fo rmat
HTML, cât şi PDF. Până acum, noul proces de publicare a fost utilizat pentru a
produce peste 1000 de titluri de diferit publica ţii în finlandeză, engleză şi suedeză
(în formate HTML şi PDF).

5 La 26 iulie 2005 au fost lansate paginile web noi în engleză ale Biroului de Statistică al Fin landei;
http://tilastokeskus.fi/ajk/poimintoja/2005 -07-26_webpages_en.html

6 Calendarul publicaţiilor 2010:
http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/julkistamiskalenteri_aika2010_en.html

7 Arhiva publicaţiilor statistice : http://tilastokeskus.fi/til/arkisto/index_en.html
8 Ultimele publicaţii statistice de la Biroul de Statistică al Finlandei :

http://tilastokeskus.fi/media/rss/2.0/tk_en.rss
9 Conţinutul paginii de start a Sondajului Fo rţei de Muncă se extinde:

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007 -05-22_uut_001_en.html
10 Sondajul Forţei de Muncă > 2010  > martie;

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010 -04-27_tie_001_en.html

http://tilastokeskus.fi/ajk/poimintoja/2005-07-26_webpages_en.html
http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/julkistamiskalenteri_aika2010_en.html
http://tilastokeskus.fi/media/rss/2.0/
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-05-22_uut_001_en.html
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2.2. Modif icarea designului publica ţ i i lor

În vechiul proces de publicare (Figura 1), datele con ţinute într-un set erau publicate
1) în mod electronic, online (minimum obligatoriu, în caz de necesitate erau publ i-
cate şi tabele anexate, figuri şi un articol mai mare), 2) pe suport de hârtie şi 3) ca
tabele în baza de date. Toate cele trei procese de publicare erau separate şi utilizau
diferite instrumente în producerea tabelelor şi difuzarea datelor. Datele din diferite
canale de distribuţie nu erau coordonate şi nu formau un tot integru consecvent.

Secţiunea de text a vechiului Sondaj al For ţei de Muncă era o publica ţie din două
coloane în limba finlandeză. Tabelele erau în două limbi – finlandeză şi engleză, fi-
ind optimizate pentru paginile de format A4. Publicaţia era disponibilă contra plată
în format PDF şi tipărită. Împreună cu versiunea de tipar, pe pagina de start erau d i-
fuzate online, gratuit o publica ţie statistică şi câteva tabele şi figuri anexate, produ-
se într-un alt proces de publicare şi care conţineau date diferite.11 Sondajul revizuit
al Forţei de Muncă este o publica ţie comprehensivă compusă din secţiunea de text
şi o anexă cu un tabel mare şi o figură, precum şi o descriere a calităţii.12 Publicaţia
este disponibilă gratuit atât în format HT ML, cât şi în format PDF, iar versiunea pe
suport de hârtie poate fi comandată contra plată.

Noul sistem de publicare (Figura 2) va combina con ţinutul publicaţiilor statistice
difuzate online (şi anexele cu tabele şi figuri care le completează), precum şi conţi-
nutul publicaţiilor tipărite anterior. Această revizuire nu este doar o chestiune de r u-
tină ce constă în copierea datelor anterioare în noi instrumente, ci înseamnă modif i-
carea designului conţinutului în întregime. Obiectivul este de a păstra şi în viitor
forma publicaţiei în pachetul de date publicate .

2.3. Publica ţ i i stat ist ice de bază

Transferul publicaţiilor într-un nou sistem de difuzare este realizat cu scopul de a
difuza datele de bază privind statisticile oficiale. O publica ţie de bază este o entitate
ce descrie un singur set de date statistice într-o anumită perioadă de referin ţă şi in-
clude o secţiune de text comprehensivă, anexe cu tabele şi figuri şi o descriere a ca-
lităţii standardizată. Dacă este necesar, într-o anumită perioadă de referinţă  pot fi
difuzate câteva publicaţii de bază dintr-un set de statistici  necesitate, inclusiv o pu-
blicaţie preliminară şi alte publicaţii conţinând date finale13 sau, de exemplu, câteva
publicaţii axate pe diferite tematici.

Obiectivul este de a transfera pe larg publicaţiile de bază din statistică în noul pr o-
ces de publicare în XML. Toate cele 200 de statistici produse vor fi convertite în
noul sistem către sfârşitul anului 2010. Pe lângă modificările tehnice (inclusiv pr o-
ducerea tabelelor în format XML) , este modificat şi designul conţinutului publicaţi-
ilor (textele, tabelele, structura comună a publicaţiei), este revizuită politica de pu-
blicare a instituţiei (taxa pentru publicare, dacă publica ţiile vor fi sau nu disponibile
în format de tipar, etc.), de asemenea, a fost modificat conceptul de divizare a seri i-
lor statisticilor oficiale.

2.4. Modif icarea designului tabelelor

Rolul tabelelor într-o publicaţie de bază dintr-un set de statistici este de a descrie
principalele puncte în mod cât mai concis. D eşi versiunea PDF a publicaţiilor este,
de asemenea, creată în scopul distribuirii prin mai multe canale , principiul este ca
versiunea electronică să fie creată în primul rând. Datele con ţinute într-o publicaţie

11 Sondajul Forţei de Muncă, martie  2007, (publicaţia statistică este în toate limbile, tabelele din an e-
xă sunt doar în finlandeză): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2007/03/index.html

12 Sondajul Forţei de Muncă, iunie 2008 : http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2008/06/tyti_2008_06_2008 -
07-22_tie_001_en.html

13 Conturi financiare: http://tilastokeskus.fi/til/rtp/tie_en.html

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2010/03/tyti_2010_03_2010-04-27_tie_001_en.html
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sunt optimizate în primul rând pentru a pute a fi utilizate cu uşurinţă în browserul
Internet. Deoarece tabelele publica ţiei trebuie să funcţioneze adecvat în format
HTML, acestea trebuie să fie mici şi să se refere la un singur subiect .14

Deşi argumentul pentru tabelele mici îl constituie restric ţiile de spaţiu şi posibilita-
tea de utilizare, folosirea tabelelor mici poate fi justificată şi de serviciul informaţi-
onal. Mesajul experţilor în utilizare este clar: utilizatorii serviciilor Internet doresc
să acceseze informaţii pe web rapid şi într-un format simplu de înţeles. Tabelele
mari şi complicate nu satisfac aceste necesită ţi informaţionale. Rolul figurilor de
asemenea este de a prezenta fenomenele cheie într -un mod compact.

Figurile au reprezentat mereu o formă convenabilă de prezentare a unor asp ecte
concrete, de aceea la modificarea design -ului publicaţiilor, nu sunt necesare modif i-
cări majore ale figurilor. Oricum, numărul figurilor trebuie sporit considerabil, d e-
oarece proprietăţile acestora le fac potrivite pentru utilizarea online. Până acum
acest lucru nu era posibil din cauza lipsei unor instrumente avansate de crea ţie gra-
fică. Astăzi însă se încearcă aplicarea acestor instrumente.

Figura 3. Trei forme de tabele: tipărite, A4, browser

Rolul tabelelor din bazele de date este semnificativ în cazul transferului de la publ i-
caţiile vechi tipărite la publica ţiile electronice. Tabelele cu un conţinut amplu de
date trebuie fie divizate în tabele mici (care pot fi utilizate în browser) ce tratează
un aspect, fie transferate în baza de date pentru publicare. În practică, majoritatea
tabelelor din publicaţii, care sunt mai mari decât o pagină de format A4, sunt tran s-
ferate în baza de date.

Astfel, publicaţia de bază dintr-un set de statistici poate fi divizată în con ţinutul
electronic difuzat online în două formate diferite şi interfeţe ale utilizatorilor
(HTML şi PDF), şi tabelele publicate într-o bază de date statistică. Pentru producă-
torul unei publicaţii, compilarea publicaţiei astfel încât aceasta să func ţioneze nor-
mal în toate formatele şi în diferite situaţii de operare, constituie o provocare impo r-
tantă. Acesta este un caz de distribuire prin mai multe canale la scară deplină.

Disponibilitatea statisticilor oficiale în timp se reduce enorm dacă tabelele publicate
în baza de date nu sunt arhivate şi stocate pentru o perioadă îndelungată de timp,

14 Telecommunicaţii 2008; http://www.stat.fi/til/tvie/2008/index_en.html
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într-un loc unde utilizatorii le-ar putea accesa. Pentru baza de date tabelară, Biroul
de Statistică al Finlandei utilizează aplica ţia bazei de date PX-Web, care nu are le-
gături cu nici o bază de date generală; baza de date PX-Web se bazează pe fişiere
statice PC-Axis publicate pe server. Biroul de statistică al Finlandei a început arh i-
varea diferitor versiuni de tabele din baze de date, publicate în format PC-Axis, fapt
ce va permite inter-conexarea permanentă între publica ţia ce reprezintă un set de
statistici într-o perioadă anumită de timp şi tabelele bazei de date care îi core spund,
astfel încât legăturile să nu fie distruse la arhivarea publica ţiei şi a tabelelor sale.15

Acest fapt va permite, de asemenea, crearea legăturilor permanente între tabelele
compacte ale publicaţiei şi tabelele sursă voluminoase publicate în baza de date,
precum şi între versiunile arhivate ale acestora.

2.5. Interpret area datelor – metadatele

Metadatele – variabile, concepte şi definiţii, descrieri ale calităţi, etc. – au o impor-
tanţă deosebită pentru interpretarea şi utilizarea corectă a datelor. În trecut, public a-
rea metadatelor era limitată în publica ţiile scrise în funcţie de spaţiul disponibil.
Metadatele publicate ca parte a publica ţiei tipărite erau disponibile şi rămâneau la
fel şi în arhive. Şi arhivarea diverselor publicaţii mai vaste de metadate care serveau
ca ghid al utilizatorului era simplă. În formatul electronic spa ţiul disponibil pentru
publicare documentelor cu  metadate nu mai este limitat ; toate documentele cu
metadatele relevante acum pot fi publicate. Documentele electronice cu metadate
trebuie dotate cu ID-urile necesare, la fel ca şi însăşi publicaţiile, pentru a face mai
simplă găsirea informaţiilor.

Un mod simplu de a asigura că metadatele necesare pentru interpretarea datelor î n-
soţesc mereu datele propriu-zise este de a le publica pe ambele în acelaşi pachet.
Acest fapt este valabil şi pentru publicaţiile electronice, Din acest motiv, între alte-
le, publicaţiile produse prin intermediul sistemului de publicare XML al Biroului de
Statistică al Finlandei, vor avea întotdeauna în anexă o descriere a calită ţii. Potrivi-
rea fiecărei versiuni de descriere a calită ţii la publicaţia propriu-zisă este simplă da-
că acestea două sunt combinate într -un singur pachet.16 Lista conceptelor şi a defi-
niţiilor este publicată prin intermediul bazei de date a conceptelor şi corespunde sta-
tutului ultimei publicaţii; arhiva nu este disponibilă utili zatorilor informaţiei.17 Prin
anexarea secţiunii concepte şi definiţii la fiecare publicaţie, ar fi uşor de asigurat că
metadatele adecvate înso ţesc permanent publicaţia. Pe de altă parte, clasificările
sunt deseori atât de extensive, încât nu este practic ca acestea să fie ataşate integral
al publicaţie. În astfel de cazuri este important ca versiunile anterioare ale clasific ă-
rii să fie stocate pentru a putea fi accesate de către utilizatori .18 Evident, ulterior şi
acestea trebuie publicate astfel încât clas ificarea integrală să poată fi stocată pe
adresa sa originală URL şi să fie accesibilă utilizatorilor şi în viitor.
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