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DOCTYPE, DTD JA DOKUMENTIN METATIEDOT HTML- JA 

XHTML-DOKUMENTEISSA 

 
 

Yleistä 

 

Suuri osa Clt132-kurssin asioista on opiskelijan omatoimisen selvittämisen varassa eikä niistä ole 

mielekästä laatia erityistä kurssimateriaalia lukuun ottamatta viitteellisiä luentokalvoja. Dokumentin 

määritykset ja metatieto muodostavat tässä suhteessa erityistapauksen, mihin tarpeeseen tämä 

erityinen lisämateriaali on luotu. On silti erityisen suositeltavaa lukea syvällisempi kuvaus aiheesta 

sopivasta kirjallisuudesta, sillä tämä kuvaus lähinnä vain tuo esille asioiden tärkeyden. 

 

Dokumentin määrittely 

 

HTML-dokumentissa, kuin myös XHTML-dokumentissa, on monia määritteitä, jotka spesifioivat 

sen nimenomaisesti html-kuvauskieltä käyttäväksi. Eräs oleellisimmista määrityksistä on 

<html></html> -tagit, jotka kertovat, että niiden välinen sisältö on html-muotoista 

sivunkuvauskieltä. 

 

Useimmissa tapauksissa käytännön tasolla tämä on riittävä määrittely... selainhan osaisi 

todennäköisesti näyttää sisällön jopa ilman <html></html> -tageja. 

 

Tähän ei kuitenkaan voida luottaa. Periaatteessa mikään ei estä rakenteista dokumenttia sisältämästä 

esimerkiksi html-tagia, joka ei viittaa html-sivunkuvauskieleen. Tämä lienee harvinaista, ja joka 

tapauksessa oudosti suunniteltua, mutta mahdollista. Kuten myöhemmässä vaiheessa (XML-kurssi) 

tulee esille, on mahdollista luoda nimiavaruuksia, joihin voi vapaavalintaisesti nimetä elementtejä. 

Näin ollen on myös periaatteessa mahdollista, että yhden järjestelmän osana olisi useampia 

nimiavaruuksia, joissa esimerkiksi html-tagi voisi viitata useampaankin eri asiaan. 

 

Tämä on teoriaa, ja jossain määrin akateemista (mutta tämähän on yliopisto!!!). 

Käytännössä on kuitenkin syytä huomioida se, että dokumenttimäärittely voi olla useissa 

tapauksissa tarpeen tai jopa välttämätön. Perusteluja tälle voi halutessaan miettiä, helpommalla voi 

tosin päästä vain lisäämällä tarpeelliset tiedot refleksinomaisesti ja turhia filosofoimatta. 
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DOCTYPE ja DTD 

 

Nämä viittaavat periaatteessa samaan. Sopivan rennosti kirjoitettu kirjallisuus voi käyttää näitä 

synonyymisestikin. Koska olemme peruskurssilla, emme uppoa syvemmin näidenkään filosofiaan, 

vaan tutkimme käytäntöä. 

 

DOCTYPE on dokumenttityyppi, DTD (Document Type Definition) on dokumenttityypin 

määrittely.  

 

Koodaajan näkökulmasta näiden ero on tämä: dokumenttiin pitää kirjoittaa DTD (eli määritellä 

dokumenttityyppi), ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sana DOCTYPE esiintyy ensimmäisessä 

dokumentin tagissä lisättynä sopivilla määrityksillä. DOCTYPE on siis se, jota DTD:ssä 

määritetään! 

 

A Document Type Declaration, or DOCTYPE, is an instruction that associates a particular 

SGML or XML document (for example, a webpage) with a Document Type Definition 

(DTD) (for example, the formal definition of a particular version of HTML). In the serialized 

form of the document, it manifests as a short string of markup that conforms to a particular 

syntax. 

 

Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Declaration 

 

Esimerkkejä DTD:istä: 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" 

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 
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DTD:n syntaksi yleisesityksenä 

 

Syntax 

The general syntax for a Document Type Declaration is: 

 

<!DOCTYPE root-element [SYSTEM OR PUBLIC FPI] "uri" [  

<!-- internal declarations --> 

]> 

 

In XML, the root element of the document is the first element in the document (In XHTML, 

the root element is html - being the first element opened and last closed). The keywords 

SYSTEM and PUBLIC suggest what kind of DTD it is (one that is on a private system or 

one that is open to the public). If the "SYSTEM" keyword is chosen, the URI of the DTD 

may follow; if the PUBLIC keyword is chosen then the declaration must have a FPI 

(Formal Public Identifier) following it and then the URI of the DTD (the FPI for XHTML 1.1 

is "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"). 

 

The last part is called an internal subset which can be used to add/edit entities or add/edit 

elements. This is optional in XML. 

 

Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Declaration 

 

 

Tämä on kaikki (ja vähän enemmänkin) kuin on tarpeen tässä vaiheessa tietää. 

Käytännössä on oleellista se, että osaa merkitä HTML-dokumentin, XHTML-dokumentin, XML-

dokumentin, WML-dokumentin yms. yleistä standardia noudattavan dokumentin siksi, mitä se on 

yrittävinään edustaa. (Toinen kysymys on se, onko koodi ihan oikeasti hyvinmuotoiltua ja oikean 

standardin mukaista... tähän DTD ei ota kantaa, vaan ainoastaan spesifioi, millä kriteereillä koodia 

arvioidaan!) 

Käytännön tasolla riittää (tässä vaiheessa ja pitkälti jatkossakin), kun osaa copy-pasteta oikean 

litanian jokaisen rakenteisen dokumentin alkuun. 
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HTML-määritykset 

 

HTML 4.01 specifies three document types: Strict, Transitional, and Frameset. 

 

HTML Strict DTD 

Use this when you want clean markup, free of presentational clutter. Use this together with 

Cascading Style Sheets (CSS): 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

 

HTML Transitional DTD 

The Transitional DTD includes presentation attributes and elements that W3C expects to 

move to a style sheet. Use this when you need to use HTML's presentational features 

because your readers don't have browsers that support Cascading Style Sheets (CSS): 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

 

Frameset DTD 

The Frameset DTD should be used for documents with frames. The Frameset DTD is 

equal to the Transitional DTD except for the frameset element replaces the body element:  

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

 

Lähde: http://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp 
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XHTML-määritykset  

 

XHTML 1.0 specifies three XML document types: Strict, Transitional, and Frameset. 

 

XHTML Strict DTD 

Use this DTD when you want clean markup, free of presentational clutter. Use this 

together with Cascading Style Sheets (CSS): 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">   

 

XHTML Transitional DTD 

Use this DTD when you need to use XHTML's presentational features because your 

readers don't have browsers that support Cascading Style Sheets (CSS): 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">   

 

XHTML Frameset DTD 

Use this DTD when you want to use frames! 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">   

 

To check that you have written a valid XHTML document with a correct DTD,  you can link 

your XHTML page to an XHTML validator. 

 

Lähde: http://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp 
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Metadata 

 

Mikäli metadata on käsitteenä tuntematon, yksi (kohtalaisen tyhjentävä) määritelmä on tämä: 

 

Tietoa tiedosta. 

 

Metadatan käsite tulee esille tietojenkäsittelyssä siellä sun täällä, esimerkiksi sivunkuvauskielissä, 

tietokantojen yhteydessä, tietoliikenteessä... 

 

Yhteistä kaikille on se, että metadata kertoo jotain tiedon luonteesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketään ei varsinaisesti kiinnosta metadata, tuskin kukaan lukee nettisivuja selatakseen metadataa... 

Metadata kuitenkin kertoo jotain oleellista siitä tiedosta, johon varsinaisesti haluamme huomiomme 

kiinnittää. Metadata ei siis muuta varsinaista tietosisältöä eikä se ole siihen lukeutuvaa tietoa, mutta 

se voi silti vaikuttaa oleellisella tavalla siihen, mitä tietoa nähdään! 

 

Metadataa voi käyttää, ja perinteisesti käytettiinkin, myös vääriin tarkoituksiin: hakukoneet osaavat 

lukea sisällön, joka ei näy käyttäjälle. Periaatteessa siis vaikka pornosivun metadataan voisi laittaa 

Clt132-viitteitä, jolloin hakukone indeksoisi sen väärin ja kurssin sivuille kohdistuvat haut 

ohjautuisivat toisaalle. (Esimerkki historiallinen, nykyään hakukoneet osaavat pitkälti välttää tämän 

ja hakukoneiden harhauttaminen tapahtuukin mm. cloaking-tekniikalla.) 

Metadata 

Data 

eli 

varsinainen tieto 
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Esimerkkejä: 

 

This example refers to a hypothetical profile that defines useful properties for document 

indexing. The properties defined by this profile -- including "author", "copyright", 

"keywords", and "date" -- have their values set by subsequent META declarations. 

 

 <HEAD profile="http://www.acme.com/profiles/core"> 

  <TITLE>How to complete Memorandum cover sheets</TITLE> 

  <META name="author" content="John Doe"> 

  <META name="copyright" content="&copy; 1997 Acme Corp."> 

  <META name="keywords" content="corporate,guidelines,cataloging"> 

  <META name="date" content="1994-11-06T08:49:37+00:00"> 

 </HEAD> 

 

Lähde: http://www.w3.org/TR/html4/struct/global.html#edef-META 

 

 

 

Define keywords for search engines: 
<meta name="keywords" content="HTML, DHTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript, VBScript" /> 

 

Define a description of your web page: 
<meta name="description" content="Free Web tutorials on HTML, CSS, XML, and XHTML" /> 

 

Define the last revision of your page: 
<meta name="revised" content="Hege Refsnes, 6/10/99" /> 

 

Refresh page every 5 seconds: 
<meta http-equiv="refresh" content="5" /> 

 

Lähde: http://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp 
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To address server or configuration limitations, HTML documents may include explicit 

information about the document's character encoding; the META element can be used to 

provide user agents with this information. 

 

For example, to specify that the character encoding of the current document is "EUC-JP", 

a document should include the following META declaration: 

 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP"> 

 

The META declaration must only be used when the character encoding is organized such 

that ASCII-valued bytes stand for ASCII characters (at least until the META element is 

parsed). META declarations should appear as early as possible in the HEAD element. 

 

For cases where neither the HTTP protocol nor the META element provides information 

about the character encoding of a document, HTML also provides the charset attribute on 

several elements. By combining these mechanisms, an author can greatly improve the 

chances that, when the user retrieves a resource, the user agent will recognize the 

character encoding. 

 

To sum up, conforming user agents must observe the following priorities when determining 

a document's character encoding (from highest priority to lowest): 

 

1. An HTTP "charset" parameter in a "Content-Type" field.  

2. A META declaration with "http-equiv" set to "Content-Type" and a value set for 

"charset".  

3. The charset attribute set on an element that designates an external resource. 

 

Lähde: http://www.w3.org/TR/html4/charset.html 
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Unknown Meta Attributes 

Sometimes you will see meta attributes that are unknown to you like this: 

 

<meta name="security" content="low">   

 

Then you just have to accept that this is something unique to the site or to the author of 

the site, and that it has probably no relevance to you. 

 

Lähde: http://www.w3schools.com/html/html_meta.asp 

 

 

Näiden esimerkkien lisäksi metadatalla voi ohjata selainta emuloimaan esimerkiksi aiempia, 

epästandardeja selainkohtaisia laajennuksia (joista on käytännössä jo luovuttu, mutta joita voi olla 

vanhoilla sivustoilla). 

 

 

 

 

 

Doctypeen ja metadataan liittyvä kiinnostava puolipakinallinen artikkeli kannattaa lukea, sillä siitä 

oppii monia asioita, joita tässä ei tuotu esille: 

 

Beyond DOCTYPE: Web Standards, Forward Compatibility, and IE8 

by Aaron Gustafson 

http://www.alistapart.com/articles/beyonddoctype 

 

 

 


