
XML-merkkaus
Merkkidata, prosessointikomennot, kommentit



Merkkidata
Elementtien ja attribuuttien arvot

3Merkkijonot elementtien tunnisteiden välissä

3Attribuuttien arvot

3Kielletyt merkit
� ‘<’ ‘ & ’
� Voidaan korvata mm. entiteeteill ä

3Esimerkki

<p>Kuinka monta kappaletta <it>merkkidataa</it> elementti p sisältää ?</p>



Merkkijonojaksot
Raakatekstin upottaminen dokumenttiin

3Jäsennin hyppää yli
� Sisältöä ei tulkita XML-merkkaukseksi

3CDATA section
� Alkutunniste: <![CDATA[
� Lopputunniste: ]]>

3Esimerkki
<esim><![CDATA[Aloita elementti alkutunnisteella <omatunniste>]]></esim>

<esim>Aloita elementti alkutunnisteella <![CDATA[<omatunniste>]]></esim>



Merkkiviittaukset 1
Yksittäisten merkkien korvaaminen merkkientiteetill ä

3Viittauksen muoto
� Alkutunniste: &
� Heksadesimaalimuodon alkutunniste: &#x
� Desimaalimuodon alkutunniste: &#
� Entiteetin nimi tai merkin koodi (ISO/IEC 10646)
� Lopputunniste: ;

3Kielletyt merkit korvataan viittauksill a
� &amp; tai &#38; tai &#x26;
� &lt; tai &#60; tai &#x3c;



Merkkiviittaukset 2
Valmiiksi määritellyt merkkientiteetit

3Osa XML-standardia
� &lt;           <
� &gt;          >
� &amp;      &
� &apos;      ’
� &quot;      ”

3Näitä ei määritellä erikseen

3Määrittelemättömiin viitataan koodill a
� esim. &#x26; ‘& ’



Prosessointikomennot 1
Jäsennin välittää ohjeita dokumentteja käsittelevälle sovellukselle

3Komennon muoto
� Alkutunniste: <?
� Komennon kohde
� Välil yönti
� Komennon merkkijono
� Lopputunniste: ?>

3Komennon kohde ei saa alkaa merkkijonolla xml
� Xml-alkuiset komennot varattu W3C:lle



Prosessointikomennot 2
Esimerkkejä

3Kuinka jäsennin tulkitsee seuraavat esimerkit ?

<book>
   <author>
      <?archive 17?>
      <name>Miro Lehtonen</name>
      <city>Helsinki</city>
   </author>
</book>

<?xml-stylesheet type=” text/xml” href=”#style1"?>



Kommentit
Sama syntaksi kuin HTML:n kommenteill a

3Muoto
� Alkutunniste: <!--
� Kommentin sisällä merkkijono “--”  on kielletty
� Lopputunniste: -->

3Jäsennin saa hypätä näiden yli

<book>
   <!-- Tätä book-elementtiä on viimeksi päivitetty 26.9.2003-->
   <author>Miro Lehtonen</author>
</book>



XML-kielioppi
Entiteetit ja muut monimutkaisemmat rakenteet



Entiteetit
Erilaisia entiteettejä

3Merkkientiteetit (character entity)

3Sisäiset entiteetit (internal entity)
� Samassa XML-dokumentissa

3Ulkoiset entiteetit (external entity)
� Eri tiedostossa

3Parametrientiteetit
� DTD:ssä

3Jäsentämättömät entiteetit
� Entity-tyyppiset attribuutit



Entiteett ien käyttö
Kuinka ne toimivat ?

3Kaikki entiteetit pitää esitellä
� Poikkeus: valmiiksi määritellyt merkkientiteetit

3Käytetään entiteettiviittauksen kautta             
(entity reference)

3Dokumentti voi koostua entiteeteistä
� Dokumenttientiteetti (document entity)
� Viittaukset muihin entiteettitiedostoihin
� Jäsennin kokoaa yhdeksi dokumentiksi



Entiteett ien määr ittely 1
Määrittelyn muoto

3 [70]    EntityDecl    ::=    GEDecl | PEDecl

3 [71]    GEDecl    ::=    ' <!ENTITY' S Name S EntityDef S? ' >'

3 [72]    PEDecl    ::=    ' <!ENTITY' S ' %' S Name S PEDef S? ' >'

3 [73]    EntityDef    ::=    EntityValue | (ExternalID NDataDecl?)

3 [74]    PEDef    ::=    EntityValue | ExternalID

3 Entiteettiviittauksen muoto
� %Name; (parametrientiteetit)
� &Name; (muut)



Entiteett ien määr ittely 2
Sisäiset entiteetit

3Merkkijonokorvauksia varten

3Määrittely DTD:ssä, viittaukset dokumentissa

<!ENTITY dokumentintila “vedos”>
<!ELEMENT About (#PCDATA)>

<About>
Tämä dokumentti on tällä hetkellä &dokumentintila;.

</About>



Entiteett ien määr ittely 3
Ulkoiset entiteetit

3Dokumenttientiteetin ulkopuolella

3Jäsennin korvaa viittauksen ja jäsentää entiteetin
� Validoiva jäsennin myös validoi

3Useista tiedostoista koostuvat dokumentit

<!ENTITY myyntidata SYSTEM“myynti/tii vistelmä.xml”>
<!ENTITY sivukartta SYSTEM“http://www.omasaitti .com/sivukartta.xml”

PUBLIC “//omasaitti//sivukartta.xml”>

<para><h1>Kuukauden myynti</h1>&myyntidata;</para>

<body><title>Sivukartta</title>&sivukartta;</body>



Entiteett ien määr ittely 4
DTD:n ulkoiset entiteetit

3Myös DTD voi koostua useista tiedostoista

3Tyypilli nen esimerkki
� Pitkät merkkientiteettitiedostot

“dokumentti.dtd”

<!ENTITY % ISOlat1 PUBLIC 
"ISO 8879-1986//ENTITIES Added Latin 1//EN" "isolat1.ent">

“isolat1.ent”

<!ENTITY aacute "&#x00E1;"> <!-- LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE -->
<!ENTITY Aacute "&#x00C1;"> <!-- LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE -->



Entiteett ien määr ittely 4
Ulkoiset jäsentämättömät entiteetit

3Vain attribuuttien arvoissa
� Attribuutin tyyppi ENTITY tai ENTITIES

<!NOTATION gif PUBLIC “GIF”>
<!ENTITY omakuva SYSTEM “kuva.gif” NDATA gif>

<!NOTATION midi PUBLIC “MIDI  1.0">
<!ENTITY taustamusiikki

SYSTEM “http://www.omasaitti .com/music.mid”
NDATA midi>

<!ELEMENT image EMPTY>
<!ATTLIST image source ENTITY #REQUIRED>

<image source=”omakuva”/>



Entiteett ien määr ittely 5
DTD:n parametrientiteetit

3DTD:n helppolukuisuus
� Toistuvat osat korvataan entiteeteill ä

<!ENTITY % tface "ss|tt"> <!--  ss=sans serif, tt=typewriter font  -->
<!ENTITY % fweight "b|ub"> <!--  b=bold, ub=medium  -->
<!ENTITY % fslant "it|rm"> <!--  it=italic, rm=roman  -->
<!ENTITY % emph "ariel|bi|bu|bui|cen|%fweight;|%fslant;|rom|%tface;">
<!ENTITY % parmat "%min.pcdata;|no|%emph;|issno|lit |math|pp|tf|en">
<!ELEMENT p                 (%parmat;|h3|h4)*>



Entiteett iesimerkkejä
Koska entiteettejä käytetään ?

3Usein toistuvat merkkijonot
� Päivitykset ja muutokset vain entiteettien arvoon

3Harvoin tarvittavat määrittelytiedostot
� Merkkientiteettitiedostot

3 Isot XML-dokumentit
� Esimerkki: nidos > lehti > artikkeli
� Monta pientä tiedostoa yhden ison sijaan



DTD:n ehdolliset jaksot
Esittelyjen ryhmittely

3Yksittäiset ehdolli set jaksot

<![INCLUDE[
<!ELEMENT kuva (#PCDATA)>
]]>

<![IGNORE[
<!ELEMENT kuva EMPTY)>
]]>

3Validoiva jäsennin näkee:

<!ELEMENT kuva (#PCDATA)>



DTD:n ehdolliset jaksot
Parametrit DTD:ssä

3DTD:n muutos entiteetin arvoa vaihtamalla

<!ENTITY % tekstivain “INCLUDE”>
<!ENTITY % kuvatkin “IGNORE”>

<![&tekstivain;[
<!ELEMENT kuva (#PCDATA)>
]]>

<![&kuvatkin;[
<!ELEMENT kuva EMPTY>
<!ATTLIST kuva tiedosto CDATA #REQUIRED>
]]>



Määr ittelyjen jär jestys DTD:ssä
Lisää sääntöjä DTD:n kirjoittamiseen

31. Notaatiot

32. Entiteetit

33. Elementit ja attribuutit
� Esittelyjärjestys
� Muu ryhmittely kommentoituna
� Attribuutit elementtinsä jälkeen tai erikseen

3Kommentit



DTD:n käyttö
Jäsennin hyödyntää minkä osaa

3Ei-validoiva jäsennin
� Hyvinmuodostuneisuuden
� Jos DTD on saatavill a

– Lukee DTD:n
– Korvaa entiteetit
– Oletusarvot attribuuteill e
– Attribuuttien normalisointi 

3Validoiva jäsennin edelli sten lisäksi
� Dokumentin rakenteen tarkistus
� Virheilmoitus, jos DTD:tä ei ole



Dokumentit ilman DTD:tä
Dokumentin tyyppiä ei aina määritellä

3Voi olla hyvinmuodostunut, muttei validi

3Epävarmuus rakenteesta
� Sovellusohjelmien huolehdittava itse rakenteen

tarkistuksesta

3Attribuuttien oletusmäärittely
� CDATA #IMPLIED

3Entiteeteistä ainoastaan valmiiksi määritellyt
käytössä


