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Usean DTD:n ongelma
Melkein erilaiset DTD:t

3Yhden dokumentin sisällä, esim.
� MathML-kaava artikkelissa, kirjassa, tms.
� Elementti <fn> - alaviite vai funktio ?

3Yhdessä sovelluksessa
� Ohjelmamoduulin toiminta elementtityypin mukaan
� Tyyliti edoston tyylinmäärittely elementtityypill e

3Samat nimet eri DTD:ssä
� Nimien törmäys- ja tunnistusongelma



Usean DTD:n ratkaisu
Universaalit nimet

3DTD:n nimien uudelleen suunnittelu ?

3Tyypin määrittelyjen uusiokäyttö
� Laajennetut nimet DTD:n tunnisteen mukaan

– Elementeill e
– Attribuuteill e

� Esim. <omaDTD:kirja omaDTD:isbn=”abc123”>

3Dokumenttityypin oma nimiavaruus



XML-nimiavaruuden määr itelmä
Nimikokoelma ja yksilöivä tunniste

3XML-dokumenttityypin sanasto
� Elementtityyppien nimet
� Attribuuttien nimet
� Nimiavaruuden etuliit e ja nimi (URI-viittaus)

3Eroaa tavanomaisista nimiavaruuksista
� Sama nimi voi esiintyä useita kertoja
� Nimill ä sisäinen rakenne



Nimiavaruuden esittely
Esimerkkejä

3Nimiavaruusattribuutti
� xmlns:etuliit e=”http://nimi.avaruus.com/nimi”
� xmlns=”http://nimi.avaruus.com/nimi”

3Etuliit e pitää määritellä

<x xmlns:nn=’http://omasaitti .com/schema’>
<y nn:class=’0’ />

</x>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl=”http://www.w3.org/TR/xsl”>
<xsl:template match=”/”> ... </xsl:template>

</xsl:stylesheet>



Nimiavaruuden nimet
Melkein kaikki XML-nimet sopivia

3Elementin “Quali fied name”: (etuliit e ‘ :’)? nimi
� Nimiavaruuden etuliit e

– URI:t lii an pitkiä, eri merkit sallitt uja
� Elementin paikalli nen nimi

3XML-nimet ilman kaksoispistettä
� Ensimmäinen merkki kirjain tai alaviiva ‘_’

3Varatut etuliitt eet
� xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
� xmlns http://www.w3.org/2000/xmlns/



Nimiavaruuksien periytyvyys
Määrittelyjä vain tarvittaessa

3Nimiavaruuden määrittely on voimassa
� Elementissä, johon määrittelyattribuutti liitt yy
� Saman elementin sisältämissä elementeissä ja niihin

liitt yvissä attribuuteissa

3Oletusnimiavaruus
� Vain yksi kerrallaan voimassa
� Koskee vain elementtejä

<x xmlns=”http://www.w3.org”>
<y/>

</x>



Laajennetut nimet
URI+paikalli nen nimi

3Vertailussa käytetään aina laajennettuja nimiä

3Saman elementin attribuuteill a oltava eri
laajennetut nimet

<x xmlns:n1=”http://www.w3.org”
xmlns:n2=”http://www.w3.org”>
<huono a=”1” a=”2”/>
<huono n1:a=”1” n2:a=”2”/>

</x>

<x xmlns:n1=”http://www.w3.org”
     xmlns=”http://www.w3.org”>

<oikein a=”1” b=”2”/>
<oikein a=”1” n1:a=”2”/>

</x>

Laajennetut nimet
huono, a, a
huono, ‘http://www.w3.org a’,
‘http://www.w3.org a’

‘http:www.w3.org oikein’, a, b
‘http:www.w3.org oikein’, a,
‘http:www.w3.org a’



Nimiavaruuksien tarkistus
Nimiavaruus-hyvinmuodostuneet ja -validit dokumentit

3Lisää namespace-well -formed -vaatimuksia
� Kaksoispiste esiintyy elementtien ja attribuuttien

nimissä korkeintaan kerran
� Kaksoispiste ei esiinny entiteettien nimissä,

prosessointikomentojen kohteessa eikä notaation
nimessä

3Namespace-valid -vaatimukset
� Kaksoispiste ei esiinny attribuutin nimessä, kun

attribuutin tyyppi on ID, IDREF(S), ENTITY(IES) tai
NOTATION



Nimiavaruudet ja DTD
Validointi DTD:n mukaan ei perustu nimiavaruuksiin

3Nimet DTD:ssä tulkitsemattomia
� Nimiavaruuksia tukevassa validoinnissa nimet

tulkitaan pareina: nimiavaruuden nimi, paikalli nen
nimi

� Etuliitt eet DTD:hen

3Nimiavaruuksien rajoitus epäsuorasti

<!ELEMENT x (#PCDATA)>
<!ATTLIST x

xmlns:avaruus CDATA #FIXED “http://oma.avaruus.com/nn”>



Materiaali verkossa
W3C-suositus

3Versio 1.0 vuodelta 1999
� http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/

3Versio 1.1 helmikuussa 2004
� http://www.w3.org/TR/xml-names11/

3Selainten ja jäsentimien uusimmat versiot tukevat
nimiavaruuksia


