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Dokumenttien mallinnus
Säännöt dokumenttityypeill e

3Mahdolli sten dokumenttirakenteiden määrittely
� Samassa tiedostossa (sisäinen määrittely)
� Eri tiedostossa (ulkoinen määrittely)

– Sopii usealle samantyyppiselle dokumentill e
� Useassa tiedostossa

3Määrittelytiedostojen lukumäärällä ei ylärajaa

3Ulkoisiin tyypin määrittelyihin pitää viitata



DTD:n määr ittely 1
Dokumenttityypin valinta (Document Type Declaration)

3Ulkoisen DTD:n esittely

<?xml version=”1.0" standalone=”no” ?>
<!DOCTYPE omaXMLdoc SYSTEM
“http://www.omasivu.com/xml/omaXmldoc.dtd”

3DTD:n nimi = juurielementin nimi

3SYSTEM: DTD ulkoisessa tiedostossa

3PUBLIC: DTD:n looginen tunniste

3Myös molemmat mahdolli sia



DTD:n määr ittely 2
Esimerkkejä

3Sekä PUBLIC että SYSTEM -tunniste
<!DOCTYPE books PUBLIC "-//LBIN//DTD IEEE Magazines//EN" "xmlarticle.dtd">

3Sekä ulkoinen että sisäinen DTD
<!DOCTYPE omaXMLdoc SYSTEM “omaXMLdoc.dtd” [
       <!ELEMENT omaXMLdoc (#PCDATA)>
]>

3Sisäinen DTD
<?xml version=”1.0" standalone=”yes” ?>
<!DOCTYPE omaXMLdoc [
       <!ELEMENT omaXMLdoc (#PCDATA)>
]>



Elementt ien määr ittely DTD:ssä
Elementin mahdolli set sisältömallit

3DTD:n mukaan elementti voi sisältää
� Vain elementtejä
� Vain tekstiä
� Sekä tekstiä että elementtejä
� Ei mitään (tyhjä elementti, EMPTY sisältömalli )
� Mitä tahansa (ANY sisältömalli )

3DTD:ssä myös rajoituksia
� Elementtien määrälle
� Elementtien järjestykselle



Elementt ityypin määr ittely 1
Sisältönä vain elementtejä

3Määrittelyn muoto
� Alkutunniste: <!ELEMENT
� Elementin nimi
� (Sisältömalli )
� Lopputunniste: >

3<!ELEMENT kokonimi (etunimi, sukunimi)>

3Elementin sisältö suluissa
– Myös lapsielementtien järjestys ja lukumäärä



Elementt ityypin määr ittely 2
Toisto

3 Vähintään yksi etunimi
� <!ELEMENT kokonimi (etunimi, etunimi*, sukunimi)>
� <!ELEMENT kokonimi (etunimi+, sukunimi)>

3 Tasan kaksi etunimeä
� <!ELEMENT kokonimi (etunimi, etunimi, sukunimi)>

3 Toistuva ryhmä
� <!ELEMENT sukulaiset ((suhde, etunimet, sukunimi)* )>



Elementt ityypin määr ittely 3
Elementtien järjestys, välimerkit

3Esittelyjärjestystä noudatettava “ ,”

3Vapaa järjestys “ |”
� <!ELEMENT ominaisuudet (koko | väri | muoto)*>

3Vaihtoehtoiset elementit
� <!ELEMENT omistaja (hetu | y-tunnus)>

3Valinnaiset elementit
� <!ELEMENT kokonimi (titteli?, nimi, lempinimi?)>



Elementt ityypin määr ittely 4
Sisältönä vain tekstiä

3<!ELEMENT etunimi (#PCDATA)>

3Parsable Character DATA
� Merkkidataa
� Myös merkkientiteettejä

3Sopii datan esittämiseen
� Arvot merkkijonoina



Esimerkki
Yksinkertainen XML-dokumentti

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE kirpputori [

<!ELEMENT kirpputori (päiväys, aika, paikka, kommentti?)>
<!ELEMENT päiväys (#PCDATA)>
<!ELEMENT aika (#PCDATA)>
<!ELEMENT paikka (#PCDATA)>
<!ELEMENT kommentti (#PCDATA)>

]>
<kirpputori>

<päiväys>1.2.2003</päiväys>
<aika>klo 12</aika>
<paikka>Helsinki</paikka>
<kommentti>Paljon tavaraa myynnissä.</kommentti>

</kirpputori>



Elementt ityypin määr ittely 5
Sisältönä sekä tekstiä että elementtejä

3<!ELEMENT p (#PCDATA | b | i | u)*>

3#PCDATA:n oltava ryhmän ensimmäisenä

3Elementtien määrää ei voi rajoittaa

3Elementien järjestys vapaa

3Tekstidokumenttien elementeill e tyypilli nen
määrittely (mixed content)

3Muissa dokumenteissa kannattaa välttää



Elementt ityypin määr ittely 6
Tyhjä elementti

3<!ELEMENT kuva EMPTY>

3Tyypilli nen käyttö:
� <kuva tiedosto=”image.gif”/>

3Kielletty: <kuva></kuva>

3<!ELEMENT kuva (kuvateksti?)>

3Nyt sallitt u: <kuva></kuva> ja <kuva/>



Elementt ityypin määr ittely 7
Sisältönä mitä tahansa ?

3<!ELEMENT jotain ANY>

3Sisältönä esiteltyjä elementtejä

3Joustavuus ei periydy

3Koska kannattaa käyttää ?

<jotain>
     <a><b><c><d>tekstiä</d></c></b></a>
</jotain>



Elementt ityypin määr ittely 8
DTD:n suunnittelun hyvät tavat

3Vältä moniselitteisyyttä
� Väärin:

– <!ELEMENT omistaja ((nimi, hetu) | (nimi?, y-tunnus))>
� Oikein:

– <!ELEMENT omistaja (nimi?, (hetu | y-tunnus))>
� Väärin:

– <!ELEMENT kokojuttu (osa?, osa)>
� Oikein

– <!ELEMENT kokojuttu (osa, osa?)>



Att r ibuutt ien määr ittely DTD:ssä
Säännöt attribuuttien esiintymiselle

3Attribuutti esiintyy aina elementin yhteydessä

3Määrittely elementtityypeittäin
� Kaikill a attribuuteill a pitää olla eri nimi
� Samannimiset määriteltävä erikseen eri

elementtityypeill e

3Jokaiselle attribuutill e voidaan määritellä
� Tyyppi tai mahdolli sten arvojen joukko
� Pakoll isuus
� Oletusarvo



Att r ibuutt ien määr ittely 2
Määrittelyn muoto

3Alkutunniste: <!ATTLIST

3Elementin nimi

3Attribuuttien määrittely
� Attribuutin nimi
� Attribuutin tyyppi
� Oletusarvo

3Lopputunniste: >



Att r ibuutt ien määr ittely 3
Esimerkki

<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva 
     tiedosto    CDATA    #REQUIRED
     korkeus    CDATA    #IMPLIED
     leveys      CDATA    #IMPLIED
     id             ID               #REQUIRED>

<kuva tiedosto=”kuva1.gif”  korkeus=”150”  leveys =”150”
id=”kuva0123”>
<kuva tiedosto=”kuva2.gif”  id=”kuva01234”>



Att r ibuutt ien määr ittely 4
Attribuuttien tyypit: CDATA

3CDATA (Character DATA)
� Yleisimmin käytetty
� Attribuutin arvot merkkidataa
� Varatut merkit pitää korvata merkkientiteteill ä

<!ELEMENT kuvio EMPTY>
<!ATTLIST kuvio

muoto CDATA #REQUIRED
väri CDATA #REQUIRED>

<kuvio muoto=”pyöreä” väri=”punainen&amp;sininen”/>



Att r ibuutt ien määr ittely 5
Attribuuttien tyypit: ID

3 ID
� Elementtityypill ä vain yksi ID-attribuutti
� Arvot yksilöiviä, XML-nimiä

– Ei voi alkaa numerolla
– Jokaisella elementill ä ID-attribuutill a eri arvo

<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva

kuvaID ID #REQUIRED>

<kuva kuvaID=”kuva1”/> Väärin:
<kuva kuvaID=”kuva2”/> <kuva kuvaID=”123”/>



Att r ibuutt ien määr ittely 6
Attribuuttien tyypit: IDREF, IDREFS

3 IDREF
� Viittaukset dokumentin sisällä
� 1:1-suhteet kahden elementin välill ä
� Arvon oltava jonkin ID-attribuutin arvo

3 IDREFS
� Kuin IDREF, mutta viittaukset useampaan elementtiin
� Yhdestä moneen -suhteet (1:n) elementtien välill ä
� Arvot erotellaan välil yönnill ä



Att r ibuutt ien määr ittely 7
ID, IDREF -esimerkki

<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva kuvaID ID #REQUIRED>
<!ELEMENT taulukko EMPTY>
<!ATTLIST taulukko taulukkoID ID #REQUIRED>
<!ELEMENT viite EMPTY>
<!ATTLIST viite

kuvaIDREF IDREF #IMPLIED
taulukkoIDREF IDREF #IMPLIED>

<kuva kuvaID=”kuva1”/>
<kuva kuvaID=”kuva2”/>
<taulukko taulukkoID=”t1”/>
<p>
Tekstistä viitataan kuvaan <viite kuvaIDREF=”kuva1”/> ja taulukkoon 
<viite taulukkoIDREF=”t1”, mutta voidaan viitata myös väärin 
<viite taulukkoIDREF=”kuva2”/>.
</p>



Att r ibuutt ien määr ittely 8
IDREFS-esimerkki

<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva kuvaID ID #REQUIRED>
<!ELEMENT viite EMPTY>
<!ATTLIST viite kuvaIDREF IDREFS #REQUIRED>

<kuva kuvaID=”k1”/><kuva kuvaID=”k2”/><kuva kuvaID=”k3”/>
<!-- valideja esimerkkejä -->
<viite kuvaIDREF=”k1”/>
<viite kuvaIDREF=”k2 k3”/>
<viite kuvaIDREF=”k1 k1 k1”/> <!-- voi olla samoja ID-arvoja -->

<!-- nämä eivät ole valideja -->
<viite kuvaIDREF=””/>
<viite kuvaIDREF=”k1, k2”/>



Att r ibuutt ien määr ittely 9
Attribuuttien tyypit: ENTITY

3ENTITY
� Jäsentämättömien entiteettien käyttö dokumentissa
� Esim. kuvatiedostot ym. ei-tekstuaalinen sisältö

<!NOTATION gif PUBLIC “GIF”>
<!ENTITY BlueLine SYSTEM “Blueline.gif” NDATA gif>
<!ELEMENT Separator EMPTY>
<!ATTLIST Separator img ENTITY #REQUIRED>

<Separator img=”BlueLine” />



Att r ibuutt ien määr ittely 10
Attribuuttien tyypit: ENTITIES

3ENTITIES
� Suhde ENTITY:yn sama kuin IDREFS:n suhde

IDREF-attribuuttiin

<!NOTATION gif PUBLIC “GIF”>
<!ENTITY BlueLine SYSTEM “blueline.gif” NDATA gif>
<!ENTITY RedLine SYSTEM “redline.gif” NDATA gif>
<!ELEMENT Separator EMPTY>
<!ATTLIST Separator img ENTITIES #REQUIRED>

<Separator img=”BlueLine RedLine” />



Att r ibuutt ien määr ittely 11
Attribuuttien tyypit: NMTOKEN

3NMTOKEN (Name Token)
� Arvot rajoitetumpia kuin CDATA:ssa
� Arvona yksi “sana”,  myös numerot sallitt uja

<!ELEMENT koodinimi EMPTY>
<!ATTLIST koodinimi

koodi NMTOKEN #REQUIRED
xml:lang NMTOKEN #IMPLIED>

<!-- valideja esimerkkejä -->
<koodinimi koodi=”1829”/> <koodinimi koodi=”____:-.__”/>

<!-- kiellettyjä esimerkkejä -->
<koodinimi koodi=”H&amp;M”/>  <koodinimi koodi=”H ja M”/>



Att r ibuutt ien määr ittely 12
Attribuuttien tyypit: NMTOKENS

3NMTOKENS
� Samat rajoitteet arvoill e kuin NMTOKEN-tyyppisill ä

attribuuteill a
� Arvot erotetaan välil yönnill ä

<!ELEMENT koodinimet EMPTY>
<!ATTLIST koodinimet koodit NMTOKEN S #REQUIRED>

<!-- valideja esimerkkejä -->
<koodinimet koodit=”12 34 56 78" />
<koodinimet koodit=”_ _ - - .” />



Att r ibuutt ien määr ittely 13
Attribuuttien tyypit: luetellut arvot

3 Itse määritelty tyyppi
� Sopii  rajoitetun arvojoukon määrittelyyn
� Vain määritellyt arvot sallitt uja

<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva

koko (pieni | keskikoko | iso) #REQUIRED>

<!-- valideja esimerkkejä -->
<kuva koko=”pieni” /> <kuva koko=”iso”/>
<!-- Ei validi: -->
<kuva koko=”medium” />



Att r ibuutt ien määr ittely 14
Attribuuttien tyypit: NOTATION

3NOTATION
� Tekstipohjaiset tiedostoformaatit XML-dokumentissa
� Ei tyhjissä elementeissä

<!NOTATION ps PUBLIC “PostScript level 3”>
<!NOTATION base64 PUBLIC “Base-64 encoded”>
<!ELEMENT para (#PCDATA)>
<!ATTLIST para

tyyppi NOTATION (ps | base64) #REQUIRED>

<!-- validi esimerkki -->
<para tyyppi=”ps”>gsave 112 75 moveto 112 300 lineto showpage grestore</para>



Att r ibuutt ien määr ittely 15
Attribuuttien pakolli suus

3#REQUIRED 
� Pakolli set attribuutit, aina läsnä validissa elementissä

3#IMPLIED
� Mahdolli nen attribuutti

<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva 
     tiedosto    CDATA    #REQUIRED
     koko CDATA    #IMPLIED
<!-- valideja esimerkkejä -->
<kuva tiedosto=”kuva1.gif” koko=”150x100” >
<kuva tiedosto=”kuva2.gif”>



Att r ibuutt ien määr ittely 16
Oletusarvot

3Jäsennin korvaa puuttuvat arvot oletusarvolla

<!ELEMENT auto EMPTY>
<!ATTLIST auto

väri (punainen | vihreä | sininen) “punainen”>

<auto väri=”vihreä”/>
<auto />

<!-- Varatun attribuutin määrittely -->
<!ELEMENT runo (#PCDATA)>
<!ATTLIST runo  xml:space  (default | preserve) "preserve">



Att r ibuutt ien määr ittely 17
Pakolli nen arvo

3#FIXED
� Attribuutin vakioarvo
� Ei pakolli nen itse elementissä

<!ELEMENT auto EMPTY>
<!ATTLIST auto

väri CDATA “punainen” #FIXED>

<!-- validit elementit -->
<auto väri=”punainen”/> <auto />

<!-- ei validi esimerkki -->
<auto väri=”sininen”/>


