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1 JOHDANTO 

 

XML-kielestä on muodostunut lähes standardi ohjelmistojen väliseen kommu-

nikointiin sen kehittämisen jälkeen. XML:n järjestelmä- ja laitteistoriippumat-

tomuus on avannut ohjelmistokehitykseen aivan uusia mahdollisuuksia. 

XML:n antama mahdollisuus luoda omia merkkauskieliä asettaa haasteita, 

jotta XML-dokumentin sisältämän tiedon rakenne ja oikeellisuus toteutuu, 

vaikka dokumentin tekijöitä, ohjelmia tai ihmisiä, on useita. Tämän ongelman 

ratkaisuksi on kehitetty erilaisia rakennekuvaustekniikoita, joista tässä tutki-

muksessa käsitellään DTD (Document Type Definition) ja XML-skeema. 

 

Työssäni törmään säännöllisesti ongelmiin, jotka johtuvat XML:llä toteutettujen 

konfigurointitiedostojen virheellisestä rakenteesta tai tietosisällöstä. Tiedosto-

jen tarkastus tehdään käsityönä ja se vaatii harjaantumista tarkastajalta, kos-

ka virheet ovat yleensä pieniä kuten attribuutin virheellinen arvo, pakollisen 

arvon puute tai kirjoitusvirhe elementin nimessä. Näistä ongelmista päästäisiin 

helposti eroon luomalla konfigurointitiedostoista tarkat rakennekuvaukset, joita 

vastaan ne voitaisiin validoida ohjelmallisesti. Tämä rakennekuvaus voitaisiin 

jakaa asiakkaille ja näin saataisiin vähennettyä tukihenkilöiden työtaakkaa, 

koska asiakas voisi itse tarkistaa konfigurointitiedostojen rakenteen ja sisällön. 
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2 TUTKIMUSASETELMA  

 

2.1 Opinnäytetyön taustateoriaa, tavoitteet ja raja ukset 

 

Joudun säännöllisesti työssäni tarkistamaan asiakkaiden tekemiä XML-dataa 

sisältäviä konfigurointitiedostoja ja selvittämään niissä olevia virheitä. Tämä 

validointi suoritetaan tällä hetkellä manuaalisesti käymällä tiedosto lävitse rivi 

riviltä ja vertaamalla sitä tiedoston määritykseen. Manuaalinen vertailu on ai-

kaa vievää ja siinä tapahtuu helposti inhimillisiä virheitä.   

 

XML-dokumenttien rakenteen määrittelyyn on kehitetty useita rakennekuvaus 

tekniikoita, joilla pyritään varmistamaan dokumenttien sisällön yhtenäinen esi-

tysmuoto. Tutkimuksessa tullaan keskittymään kahteen yleisimmistä rakenne-

kuvaustavoista, DTD (Document Type Definition) ja XML-skeema. Näiden 

tekniikoiden avulla kuvataan mm. XML-dokumentin rakenne sekä elementtien 

ja attribuuttien hyväksyttävät arvot, mikä mahdollistaa dokumenttien ohjelmal-

lisen validoinnin.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää näiden konfigurointitiedostojen kuvaukseen 

sopiva tekniikka ja ohjelma, jolla voidaan helposti luoda rakennekuvauksia 

sekä validoida XML-dokumentteja. 

 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimii tieto- ja viestintäteknologia-alan palvelu-

yritys Ixonos Oyj, joka tuottaa asiakaskohtaisia, kilpailukykyä ja riskienhallin-

taa edistäviä teknologiakonsultoinnin, projektijohtamisen ja ohjelmistotuotan-

non palveluja.  

 

 

2.2 Tutkimus-/kehittämismenetelmät 

 

Tutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa käytännön ratkaisu XML-dataa sisältä-

vien konfigurointitiedostojen validointiin. Tutkimuksessa tullaan käyttämään 

konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena 

on reaalimaailman ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio, joka pohjau-
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tuu aiempaan teoreettiseen tietämykseen. Ennen konstruktion luontia selvite-

tään ongelman lähtötila ja haluttu tavoitetila tulevaisuudessa. Tavoitetila on 

tilanne, jossa toivotaan oltavan konstruktion toteutuksen jälkeen (kuvio 1). 

Konstruktion toimivuus ja hyödyllisyys tulee todistaa pragmaattisen totuuskäsi-

tyksen avulla: ”Se mikä toimii, on totta”. Tämä totuustesti tulee tehdyksi, kun 

konstruktiota yritetään hyödyntää reaalimaailmassa. (Järvinen & Järvinen 

2000, 104 - 105; Seppänen 2004.) 

 

 

 

KUVIO 1. Toteuttamisprosessi (Järvinen & Järvinen 2000, 105) 

 

Konstruktiivisen tutkimusotteen valintaa puoltaa myös kehityksessä käytetty 

syklinen toimintamalli: Teoriatiedon pohjalta luodaan konstruktio, jonka käy-

tännön toimivuutta testataan ja soveltuvuutta arvioidaan reaalimaailmassa. 

Testauksen ja arvioinnin jälkeen syvennetään teoriatietoa ja palataan syklin 

alkuun. (Seppänen 2004.) 

 

 

2.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyk-

siin: 

 

1. Kumpi yleisistä rakennekuvaustavoista, DTD (Docu ment Type Defini-

tion) ja XML-skeema, sopii paremmin konfigurointiti edostojen kuvauk-

seen? 

 

Konfigurointitiedostojen rakenteet on määritelty hyvin tarkasti. Molemmilla ra-

kennekuvaustavoista on mahdollista kuvata dokumentin rakenne, joten tärke-

äksi kriteeriksi muodostuu tekniikan kyky määritellä elementtien ja attribuuttien 

hyväksyttäviä arvoja. 

 

Lähtötila Toteuttaminen Tavoitetila 
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2. Onko markkinoilla tarjolla yrityksen käyttöön so pivaa ilmaista työka-

lua rakennekuvausten luomiseen ja XML-dokumentin va lidointiin? 

 

Avoimen lähdekoodin ja ilmaisohjelmistojen joukosta löytyy monia ohjelmisto-

ja, jotka kykenevät samoihin toimintoihin kuin kaupalliset versiot. Tutkimuk-

sessa pyritään löytämään ilmainen ohjelmisto, jolla voidaan luoda helposti 

rakennekuvauksia ja validoida XML-dokumentteja. Vertailtavat ohjelmat vali-

taan World Wide Web Consortium:n (W3C) XML-Skeema sivuilla 

(http://www.w3.org/XML/Schema) esitellyistä työkaluista. 

 

3. Saavutetaanko rakennekuvauksen ja XML-validaatto rin avulla ajallista 

hyötyä konfigurointitiedostojen tarkastamisessa? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tehostaa konfigurointitiedostojen tarkastamista. 

Helpoin tapa mitata tarkastamisprosessin tehon parantumista on mitata siihen 

käytetyn ajan muutosta. 
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3 XML JA RAKENNEKUVAUKSET 

 

3.1 Extensible Markup Language (XML) 

 

Extensible Markup Language (XML) on Standard Generalized Markup Lan-

guegeen (SGML) pohjautuva merkintäkieli. XML on alun perin suunniteltu in-

ternetin tiedon hallintaan. XML määritelmän on luonut World Wide Web Con-

sortium (W3C). W3C on julkaissut XML:stä kaksi versiota, 1.0 ja 1.1. Ensim-

mäinen painos XML 1.0 -määritelmästä julkaistiin10.2.1998, ja tämä oli samal-

la ensimmäinen virallinen XML-määritelmä. XML 1.0:sta on tämän jälkeen jul-

kaistu kolme painosta ja viimeisin 4. painos julkaistiin 16.8.2006. Samana päi-

vä on julkaistu myös XML 1.1:n viimeisin, toinen, painos. 1.0. XML 1.0:n ja 

1.1:n väliset erot on vähäisiä. Merkittävin ero on 1.1 versiossa poistettu riippu-

vuus tiettyyn määrättyyn Unicode versioon. (Holzner 2001, 19 - 20; World Wi-

de Web Consortium 1997.) 

 

XML antaa käyttäjälleen mahdollisuuden suunnitella räätälöityjä merkintäkieliä 

luomalla omia elementtejä. Koska XML mahdollistaa oman merkkauskielen 

luomisen, sitä voidaan kutsua metamerkkauskieleksi. XML:llä onkin luotu mo-

nia standardoituja merkintäkieliä, kuten Scalable Vector Graphics (SVG), kak-

siulotteisten vektorikuvien merkintäkieli, ja DocBook, teknisen dokumentaation 

merkintäkieli. (Harold 2001, 3 - 4; Holzner 2001, 19.) 

 

3.1.1 XML-dokumenttien käyttö 

 

XML-dokumenttien käyttötarkoitus on jakanut XML-kielen käyttäjät tiukasti 

kahteen leiriin.  Toisille keskeisin asia on XML-dokumentin rakenne ja toisille 

dokumentin sisältö.  Rakennekeskeisen näkemyksen mukaan XML-

dokumentti määrittää merkkausohjeen sisällön esittämiselle ja muotoilulle. 

Tämän näkemyksen mukaan XML-syntaksilla ja kulmasulkeilla on keskeinen 

rooli XML-dokumenteissa. (Box, Skonnard & Lam, xii-xiv.) 

Sisältökeskeinen leiri näkee XML-dokumenttien tärkeimpänä käyttötarkoituk-

sena olevan tiedonvälityksen tietojärjestelmien välillä. Näille ihmisille XML-
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syntaksi on sivuseikka ja dokumentissa on tärkeintä kuvata tarkasti sen sisäl-

tämä tieto. Tämän tutkimuksen kohteena olevat konfigurointitiedostot kuuluvat 

selkeästi sisältökeskeisiin XML-dokumentteihin. (Mts. xii-xiv.) 

 

3.1.2 XML-dokumentin oikeellisuus 

 

XML-dokumentin oikeellisuutta voidaan tarkastella kahdella tapaa, hyvin muo-

dostettu ja validi dokumentti. Hyvinmuodostuneisuus on perustavampaa laa-

tua oleva rajoite, koska jos dokumentti ei ole hyvin muodostettu, sitä ei voida 

W3C:n mukaan kutsua XML-dokumentiksi. Hyvin muodostettu dokumentti voi 

olla myös validi. (Holzner 2001, 65.) 

 

Hyvin muodostettu XML-dokumentti 

 

Hyvin muodostuneisuus on XML-prosessorien ja -selaimien vähimmäisvaati-

mus XML-dokumentille. Jos dokumenttia ei ole hyvin muodostettu, sen luke-

minen ja käsittely ei onnistu. Yksinkertaisesti sanottuna XML-dokumentin täy-

tyy noudattaa W3C:n XML-määritelmissä asettamia syntaksisääntöjä ollak-

seen hyvin muodostettu. XML-dokumentin tulee täyttää seuraavat minimivaa-

timukset ollakseen hyvin muodostettu: (Harold 2001, 143 - 144; Holzner 2001, 

29 - 30.):  

1. Dokumentilla on tasan yksi juurielementti.  XML-

dokumentilla on juurielementti, joka pitää kokonaisuudessaan 

sisällään kaikki muut dokumentissa esiintyvät elementit. 

2. Jokaisella elementillä tulee olla alku- ja lopputun niste.  Al-

kutunniste alkaa merkillä < ja lopputunniste </. Molemmat tun-

nisteet päättyvät merkkiin >. Kaikki elementit, joilla on sisältöä, 

tulee päättää lopputunnisteeseen. Tyhjät elementit suljetaan 

alkutunnisteen lopussa merkillä />. 

3. Elementit ovat sisäkkäistettävä oikein . Elementit voivat olla 

sisäkkäisiä, mutta alku- ja lopputunnisteet eivät saa mennä ris-

tiin toisten elementtien kanssa. 

4. Attribuuttien arvojen tulee olla lainausmerkeissä.  Myös 

puolilainausmerkkejä voidaan käyttää. Jos attribuutin arvo si-
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sältää lainausmerkin, tulee arvo ympäröidä puolilainausmer-

keillä tai korvata arvon lainausmerkit entiteettiviittauksella 

&quot;. (Harold 2001, 145 - 154; Holzner 2001, 87 - 92.) 

 

Validi XML-dokumentti 

 

XML-dokumentti on validi, kun se on hyvin muodostettu, siihen liittyy rakenne-

kuvaus ja dokumentti on rakennekuvauksen mukainen. Näiden lisäksi tarvi-

taan XML-validaattori tarkastamaan dokumentin validius. (Holzner 2001, 30.) 

 

XML-dokumentin validointi tapahtuu XML-validaattorilla. Validaattori on työka-

lu, joka tarkastaa, onko dokumentti rakennekuvauksen mukainen, ja antaa 

palautetta tästä. Useat XML-editorit sisältävät XML-validaattorin. Eri ohjelmis-

tokielille on toteutettu omia XML-jäsentimiä, jotka sisältävät myös validaatto-

rin. Yhtenä esimerkkinä on IBM:n Java-kielelle kehittämä XML4J jäsennin. 

(Mts. 41 - 42.) 

 

3.2 XML-dokumenttien rakennekuvaukset 

 

Rakennekuvaukset määrittävät XML-dokumentille rakenteen, jota sen on nou-

datettava. Rakennekuvaukset varmistavat dokumenttien yhtenäisen esitys-

muodon, joka on välttämätön edellytys dokumenttien tehokkaaseen käsitte-

lyyn. Kuvausten tulee olla myös järjestelmä- ja laitteistoriippumattomia, jotta 

niitä voidaan käyttää eri ohjelmistoissa ja arkkitehtuureissa. (Walkama & 

Laakkonen 2004, 1 - 3.) 

 

Walmsleyn (2001, 4 - 5) mukaan rakennekuvauksella voidaan kuvata doku-

mentin: 

• elementtien ja attribuuttien ilmenemismuodot 

• elementtien järjestys 

• elementtien ja attribuuttien hyväksyttävät arvot 

• ja instanssien yksilölliset arvot. 
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3.2.1 Rakennekuvausten käyttö 

 

Rakennekuvauksille on monta toisistaan poikkeavaa käyttötarkoitusta: 

1. Dokumentin validointi .  Yksi rakennekuvauksen yleisimmistä 

ja tärkeimmistä käyttötarkoituksista on varmistaa XML-

ilmentymädokumentin validius vertaamalla sitä määriteltyyn 

syntaksiin. 

2.  Sitoumus dokumentin oikeellisuudesta . XML-dokumentteja 

lähetetään usein eri organisaatioiden ja ohjelmistojen välillä. 

Näissä tapauksissa rakennekuvausta voidaan pitää sitoumuk-

sena siitä, että lähetetty dokumentti on kuvauksen mukainen. 

3. Järjestelmän dokumentointi . Rakennekuvaksesta saadaan 

tarvittava tieto XML-dokumentin sisältämän tiedon rakentees-

ta, nimistä ja tietotyypeistä.  

4. Tiedon lisääminen . Rakennekuvausten avulla voidaan aset-

taa elementeille ja attribuuteille oletus- ja vakioarvoja. 

5. Tiedon antaminen sovelluksille . Rakennekuvauksen avulla 

voidaan antaa sovelluksille lisätietoa XML-dokumentin sisäl-

tämästä tiedosta. (Mts. 4 - 6.) 

 

3.2.2 Document Type Definition (DTD) 

 

Document Type Definitionit (DTD) ovat SGML-kielellä kirjoitettuja XML-

dokumenttien rakennekuvauksia. DTD on kuvattu osana W3C:n XML-

määritystä. DTD on XML:n ensimmäinen rakennekuvausmenetelmä ja tästä 

syystä myös yksi laajimmin käytetyistä ja ymmärretyistä. Monien julkisten 

XML-pohjaisten merkkauskielien rakenteet on kuvattu DTD:llä, esim. SVG. 

(Walkama & Laakkonen 2004, 7; Walmsley 2001, 8.) 

 

DTD-kuvaukset ovat suhteellisen yksinkertaisia ja niiden syntaksi on tiivis. 

Hyvin suunniteltuna DTD on erittäin modulaarinen ja joustava. DTD:llä voi-

daan kuvata elementtien rakenne ja lapsielementtien järjestys, muttei ele-

menttien sisällön tietotyyppejä. Attribuutit voidaan määritellä vapaaehtoisiksi 



      12 

tai pakollisiksi ja niille voidaan antaa oletus- tai vakioarvo. (Holzner 2001, 181 

- 187; Walmsley 2001, 8.) 

 

Attribuuttityypit 

 

DTD:llä pystytään määrittelemään alkeellisia tietotyyppejä attribuuteille. Näitä 

kutsutaan attribuuttityypeiksi. Attribuuttityypit poikkeavat kokonaan ohjelmoijil-

le tutuista yleisistä tietotyypeistä. Näiden tyyppien avulla voidaan joissakin 

määrin tarkistaa dokumentin syntaksia, mutta ei kovin yksityiskohtaisesti. Tau-

lukkoon 1 on listattu DTD:n määrittämät kymmenen attribuuttityyppiä. (Holzner 

2001, 189; Walmsley 2001, 8.) 

 

TAULUKKO 1. Attribuuttityypit (Holzner 2001, 178) 

Tyyppi Kuvaus 

CDATA Pelkkää merkkitietoa eli tekstiä, joka 

ei sisällä merkkausta. 

Enumerated Arvolista. Mikä tahansa listan alkiois-

ta on sopiva attribuuttiarvo ja yhtä 

listan alkioista on pakko käyttää. 

ENTITY Nimeää entiteetin, joka pitää esitellä 

DTD:ssä. 

ENTITIES Antaa useita tyhjämerkeillä toisistaan 

eroteltuja entiteettinimiä, jotka täytyy 

esitellä DTD:ssä. 

ID XML-nimi, jonka täytyy olla ainutlaa-

tuinen eli sitä ei saa mikään muu ID-

tyypin attribuutti jakaa. 

IDREF Sisältää jonkin elementin ID-

attribuutin arvon, yleensä toisen ele-

mentin, johon sen hetkinen elementti 

kytkeytyy. 

IDREFS Näyttää useita elementtien ID:itä tyh-

jämerkeillä toisistaan eroteltuina. 

NMTOKEN Näyttää XML-nimen. 
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NMTOKENS Näyttää useita XML-nimiä listassa 

tyhjämerkeillä toisistaan eroteltuina. 

NOTATION Näyttää notaationimen, joka pitää 

esitellä DTD:ssä. 

 

DTD:n attribuuttityypit eivät ole käytännöllisiä, jos tarkoituksena on luoda ku-

vaus, jonka avulla voitaisiin validoida yleisiin tietotyyppeihin pohjautuvaa da-

taa. Attribuuttityypeistä on enemmän hyötyä kuvattaessa puhtaita rakenteelli-

sia dokumentteja. 

 

3.2.3 XML-skeema 

 

XML-skeemat ovat XML-kielellä kirjoitettuja XML-dokumenttien rakenneku-

vaksia. XML-skeemat kehitettiin täydentämään DTD-kuvausten puutteita. 

XML-skeemojen kehitys aloitettiin vuonna 1998 W3C:n toimesta ja ensimmäi-

nen virallinen määritys valmistui 2.5.2001. Tällä hetkellä virallisena määrityk-

senä pidetään 28.10.2004 valmistunutta määrityksen toista painosta. W3C 

työstää parhaillaan XML-skeemojen 1.1 -versiota. Tämä versio pitää sisällään 

virhekorjauksia ja jonkin verran uusia ominaisuuksia. (Sperberg-McQueen & 

Thompson 2000; Walkama & Laakkonen 2004, 7 - 8; Walmsley 2001, 10.) 

 

XML-skeema vs. DTD 

 

Kehittäjien kannalta yksi huomattavimmista eroista XML-skeemojen ja DTD:n 

välillä on kuvausten kirjoituskieli. XML-skeemat on kirjoitettu XML-kielellä. Ke-

hittäjien ei tarvitse enää opetella SGML-kielen syntaksia tehdäkseen rakenne-

kuvauksia. Sama asia helpottaa myös XML-jäsentimien kehittäjiä, koska nyt 

voidaan samalla jäsentimellä käsitellä rakennekuvauksen lisäksi myös sen 

ilmentymädokumentti. (Walkama & Laakkonen 2004, 7.) 
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ML-skeemojen avulla voidaan kuvata dokumentin rakenne, kuten DTD-

kuvauksilla, mutta niihin on lisätty joukko ominaisuuksia, joilla voidaan tarken-

taa kuvausta: 

• perustietotyyppien määritys attribuuteille ja elementeille 

• omien tietotyyppien luominen 

• elementin esiintymiskertojen enimmäis- ja vähimmäismäärät 

• elementtiarvojen vaihteluvälien rajoittaminen 

• listatyyppien luominen  

• attribuuttiryhmien luominen. (Holzner 2001, 209; Walkama & 

Laakkonen 2004, 7 - 8) 

 

XML-skeema tuo rakennekuvauksiin myös ominaisuuksia, jotka parantavat 

niiden uudelleen käytettävyyttä, koostamista ja laajennettavuutta: 

• nimiavaruuksien tuki 

• oliotyyppinen toisten skeemojen perintä 

• useiden skeema katkelmien limittäminen 

• skeemojen varustaminen huomautuksilla 

 

XML-skeema on syrjäyttänyt DTD-kuvaukset uusissa sovelluksissa monipuoli-

sempien ominaisuuksien ansiosta, mutta DTD:t eivät ole katoamassa mihin-

kään.  Monet työkalut tukevat molempia kuvaustapoja ja DTD-kuvaukset ovat 

laajalti ymmärrettyjä. DTD-kuvaukset ovat edelleen varteenotettava vaihtoehto 

XML-skeemoille kuvattaessa yksinkertaisia dokumentteja. (Walkama & Laak-

konen 2004, 8; Walmsley 2001, 9.)  

 

Komponentit 

 

XML-skeemat koostuvat useista komponenteista, kuten elementeistä, attribuu-

teista, yksinkertaisista ja monimutkaisista tyypeistä. Komponentit voivat olla 

joko globaaleja tai paikallisia. Globaalit komponentit määritellään skeema-

dokumentin päätasolla ja ne on nimettävä. Nimien on oltava yksilöllisiä kom-

ponenttityypin sisällä. Globaaleja komponentteja voidaan käyttää kaikkialla 

skeemassa. (Walmsley 2001, 19.) 
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Paikalliset komponentit on määritelty toisten komponenttimääritysten sisällä. 

Paikallinen komponentti on käytettävissä vain siinä komponentissa, jossa se 

on määritetty. (Mts. 19 - 20.) 

 

Tietotyypit 

 

XML-määritys ei ota kantaa siihen, minkälaista tietoa dokumentti sisältää tai 

missä muodossa sitä esitetään. Myöskään DTD-kuvauksilla ei voida kattavasti 

määritellä dokumentin sisältöä. Näistä syistä XML-skeemaan kehitettiin sisäi-

set tietotyypit. 

 

XML-skeema pitää sisällään 44 sisäistä tietotyyppiä. Sisäiset tietotyypit voi-

daan jakaa kuuteen ryhmään:  

• Numeeriset tietotyypit . Nämä rakentuvat decimal-, float- ja double-

tietotyypeistä. Lisäksi decimal-tyypistä periytyy kolmetoista koko-

naislukutietotyyppiä. 

• Päivämäärään ja kellonaikoihin liittyvät tietotyypi t. Tietotyyppien 

pohjana on ISO 8601 -standardi, mutta se ei tue kaikkia standardin 

ajan esitysmuotoja.  

• XML 1.0 -määrityksen tietotyypit . DTD:ssä kuvatut tietotyypit (ks. 

taulukko 1) otettiin myös mukaan XML-skeemaan. Näitä tietotyyp-

pejä ei tulisi käyttää muiden kuin attribuuttien yhteydessä. 

• Nimi- ja merkkijonotietotyypit . Tämä ryhmä pitää sisällään string-

tietotyypin ja siitä johdetut viisi tietotyyppiä sekä QName-tietotyypin. 

• Binaariset tietotyypit . XML-skeema tukee kahta tapaa koodata bi-

naari-sisältöä merkkijonoksi, base64 ja hexBinary. Näitä vastaavat 

tietotyypit base64Binary ja hexBinary. 

• Muut tietotyypit . XML-skeemaan on myös määritelty totuusarvon 

ilmaisemiseen boolean-tietotyyppi ja URI-viittausten yhteydessä 

käytettävä anyURI-tietotyyppi. (Walkama & Laakonen 2004, 39 - 

46.) 
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Kuviossa 2 on kuvattu kaikki XML-skeeman sisäiset tietotyypit ja niiden hie-

rarkia. Tietotyyppien tarkemmat määrittelyt löytyvät W3C:n XML Schema Part 

2: Datatypes -määrityksestä (ks. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/). 

 

 

 

KUVIO 2. XML-skeeman sisäiset tietotyypit (W3C 2004) 

 

Yksinkertainen tyyppi (Simple type) 

  

Yksinkertaisella tyypillä voidaan määritellä elementille tai attribuutille XML-

skeeman sisäinen tietotyyppi. Yksinkertaisella tyypillä voidaan myös asettaa 
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rajoituksia elementin tai attribuutin arvolle. Yksinkertaisilla tyypeillä ei ole lap-

sielementtejä tai attribuutteja. Toisin sanoen yksinkertaisilla tyypeillä otetaan 

kantaa dokumentin sisältöön. Yksinkertainen tyyppi voidaan esitellä globaalis-

ti, jolloin se nimetään ja on käytössä kaikkialla dokumentissa. Tyyppi voidaan 

määritellä myös paikallisesti eli elementti- tai attribuuttimäärityksen sisällä, 

jossa sitä käytetään. (Holzner 2001, 218; Walmsley 2001, 19 - 24.) 

 

Sisäisistä tietotyypeistä voidaan johtaa omia yksinkertaisia tyyppejä fasettien 

avulla. Faseteilla rajataan hyväksyttyjen arvojen määrää. XML-skeemaan on 

toteutettu kaksitoista fasettia (ks. taulukko 2), joilla voidaan määrittää esimer-

kiksi merkkijonon enimmäispituus ja tyhjämerkkien käsittely. (Holzner 2001, 

225 - 226; Walmsley 2001, 161 - 163.) 

 

 TAULUKKO 2. XML-skeeman fasetit (Walkama & Laakkonen 2004, 261 - 

275; Walmsley 2001, 163) 

Fasetti Kuvaus 

minExclusive suurempi kuin  

minInclusive  suurempi tai yhtä suuri 

maxExclusive pienempi kuin 

maxInclusive pienempi kuin tai yhtä suuri 

length pituus 

minLength vähimmäispituus 

maxLength enimmäispituus 

totalDigits kuinka monta numeroa 

fractionDigits kuinka monta numeroa desimaalipis-

teen jälkeen 

whiteSpace tyhjämerkkien käsittelysääntö 

enumeration määritelty arvo 

pattern säännöllisen lausekkeen mukainen 

 

  

Kuviossa 3 on kuvattu yksinkertainen tyyppi lottonumero, joka on johdettu un-

signedByte-tietotyypistä. Hyväksytyt arvot on rajattu 1-39 välille minInclusive 

ja maxInclusive -fasettien avulla. 
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<xs:simpleType name="lottonumero"> 
    <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> 
        <xs:minInclusive value="1" /> 
        <xs:maxInclusive value="39" /> 
    </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
 

 

KUVIO 3. Globaali yksinkertainen tyyppi lottonumero 

 

Monimutkainen tyyppi (Complex type) 

 

DTD-kuvauksista poiketen XML-skeemassa elementtien tyypit esitellään. Jos 

elementillä on lapsielementtejä tai attribuutteja, pitää luoda monimutkainen 

tyyppimääritys. Toisin sanoen monimutkaisilla tyypeillä kuvataan dokumentin 

rakenne. Rakenteen määrittelyyn käytetään kolmea kokoajaelementtiä: se-

quence, choice ja all. Sequence-elementillä määritellään järjestetty rakenne, 

choice-elementillä pystytään määrittämään valinnainen rakenne ja all-

elementillä määritetään järjestämätön rakenne. (Holzner 2001, 218; Walkama 

& Laakkonen 2004, 72 - 73; Walmsley 2001, 25 - 27.) 

 

Walkaman ja Laakkosen (2004, 73) mukaan ”kokoajaelementti voi sisältää 

elementtimääritysten ja -viittausten lisäksi toisia kokoajaelementtejä ja muu-

tamia muitakin rakenteita, kuten jokerimerkkejä ja elementtiryhmäviittauksia”.  

Nämä vaihtoehdot antavat mahdollisuuden kuvata hyvin monimutkaisia do-

kumenttirakenteita.  

 

Kuviossa 4 on määritelty monimutkainen tyyppi lottoarvonta. Lottoarvonta pi-

tää sisällään oikean rivin (seitsemän numeroa), kolme lisänumeroa ja viikko-

numeron (1 - 52). Lottonumero on määritelty kuten kuviossa 3. 
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<xs:element name="lottoarvonta"> 
    <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="oikearivi" type="oikearivi" /> 
            <xs:element name="lisanumerot" type="lisanumerot" /> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="viikko"> 
            <xs:simpleType> 
                <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> 
                    <xs:minInclusive value="1" /> 
                    <xs:maxInclusive value="52" /> 
                </xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
</xs:element> 
   
<xs:element name="lottonumero" type="lottonumero" /> 
   
<xs:simpleType name="lottonumero"> 
    <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> 
        <xs:minInclusive value="1" /> 
        <xs:maxInclusive value="39" /> 
    </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
 
<xs:complexType name="oikearivi"> 
    <xs:sequence minOccurs="7" maxOccurs="7"> 
        <xs:element ref="lottonumero" /> 
    </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="lisanumerot"> 
    <xs:sequence minOccurs="3" maxOccurs="3"> 
        <xs:element ref="lottonumero" /> 
    </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 

 

KUVIO 4. Lottoarvontatyypin määritys 
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Säännölliset lausekkeet 

 

Säännölliset lausekkeet ovat eräänlainen kielioppi, jolla voidaan määritellä 

ehtoja merkkijonojen muodostumiselle. Säännöllisten lausekkeiden avulla voi-

daan esimerkiksi määrittää sallittujen merkkien rajoitteita ja tietty kaavamai-

suus merkkijonoon. Alun perin säännöllisiä lausekkeita käytettiin Unix-

pohjaisten järjestelmien skriptikielissä, esimerkiksi Perl. Nykyään säännölliset 

lausekkeet löytyvät useista yleisistä ohjelmointikielistä. (Walkama & Laakko-

nen 2004, 55.) 

 

XML-skeemassa säännöllisiä lausekkeita voidaan käyttää yksinkertaisten tie-

totyyppien määritysten yhteydessä. Niiden avulla voidaan rajoittaa olemassa 

olevia tietotyyppimäärityksiä. Näin saadaan aikaiseksi oma tietotyyppi, joka 

hyväksyy arvokseen vain määrämuotoisen merkkijonon. Tällainen tietotyyppi 

voitaisiin määrittää esimerkiksi henkilötunnuksesta, jolla on tarkasti määrätty 

rakenne. Kuviossa 5 on määritelty hetu-tietotyyppi johtamalla se yksinkertai-

sesta string-tietotyypistä säännöllisen lausekkeen avulla. (Mts. 65.) 

 

 
<xs:simpleType name="hetu"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
        <xs:pattern value="(0[1-9]|[12]\d|3[01])(0[1-9]|1[0-2])\d\d[+\-A]\d{3} [\dA-Z] " /> 
    </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
 

 

KUVIO 5. Hetu tietotyypin määritys XML-skeemalla  

 

Säännölliset lausekkeet määritellään käyttäen normaaleja merkkejä ja eri-

koismerkkejä. Normaaleja merkkejä ovat esimerkiksi kirjaimet, numerot ja vä-

limerkit. Erikoismerkeillä tarkoitetaan merkkejä, joille on määritetty tietty toi-

minnallisuus säännöllisissä lausekkeissa (ks. taulukko 3). Erikoismerkkejä 

voidaan pitää säännöllisten lausekkeiden operaattoreina, joilla voidaan sää-

dellä esimerkiksi merkkijonojen toistuvuutta, vaihtoehtoisuutta ja pakollisuutta. 

XML-skeema tukee myös Perlistä tuttuja merkkiluokkia osana säännöllisten 

lausekkeiden toteutusta. Kaikki merkit on ryhmitelty luokkiin tiettyjen kriteerien 
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mukaan ja kukin merkki voi kuulua ainoastaan yhteen luokkaa. Merkkiluokkien 

tunnuksia (ks. taulukko 4) käytetään säännöllisissä lausekkeissa vastaamaan 

mitä tahansa luokkaan kuuluvaa merkkiä. Myös Unicode-määrityksen mukai-

sia merkkikategorioita ja merkistöjä voidaan hyödyntää säännöllisissä lausek-

keissa. (Walkama & Laakkonen 2004; Walmsley 2001, 185 - 190.) 

 

TAULUKKO 3. Erikoismerkit 

Merkki Kuvaus 

. mikä tahansa merkki pois lukien ri-

vinvaihto 

| ”tai”-operaattori 

* toista 0 tai useampia kertoja 

+ toista 1 tai useampia kertoja 

? toista 0 tai 1 kertaa 

( ) ryhmittely 

[ ] merkkijoukko 

{ } toisto 

\ koodinvaihtomerkki 

^ negaatio 

 

 

TAULUKKO 4. Merkkienluokkien tunnukset 

Merkki Kuvaus 

. mikä tahansa merkki pois lukien ri-

vinvaihto 

\d numero 

\D muu kuin numero 

\s tyhjämerkki (välilyönti, tabulaattori tai 

rivinvaihto) 

\S muu kuin tyhjämerkki 

\i kirjain, _ tai : 

\I muu kuin kirjain, _ tai : 

\c kirjain, numero,  _, :, - tai . 



      22 

\C muu kuin kirjain, numero,  _, :, - tai . 

\w sanamerkki (kirjain tai numero) 

\W muu kuin sanamerkki 

 

 

Kuviossa 5 määritelty henkilötunnuksen rakenteen säännöllinen lauseke on 

varsin monimutkainen. Yksinkertaisena esimerkkinä voitaisiin määrittää sään-

nöllinen lauseke uuden Jyväskylän postinumeroille. Postinumero koostuu vii-

destä numerosta ja uuden Jyväskylän postinumerot ovat 40- tai 41-alkuisia. 

Tästä saataisiin muodostettua säännöllinen lauseke (40|41)\d{3}. 
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4 XML-SKEEMAN TYÖKALUT 

 

XML-skeemojen luonti ja muokkaus onnistuu pelkällä tekstieditorillakin, mutta 

siihen tarkoitukseen on luotu joukko erilaisia työkaluja.  

 

4.1 Ohjelmatyypit 

 

Perustyökaluna XML:n kehittämiseen on tekstieditori, johon on lisätty XML:n 

luontia helpottavia ominaisuuksia. Tällaisia helpottavia ominaisuuksia ovat 

muun muassa koodin väritys, automaattinen sisennys ja tekstin automaattinen 

täydennys. XML-ominaisuuksin varustettua tekstieditori kutsutaan XML-

editoriksi. Suurin osa XML-editoreista pystyy myös tarkistamaan onko doku-

mentti hyvin muodostettu ja validi. 

 

Askel visuaalisempaan XML:n kehitykseen on puunäkymä. Puunäkymä on 

hierarkkinen näkymä, jossa voidaan havainnollisesti muokata XML-

dokumentin rakennetta. Puunäkymä muistuttaa Windowsin resurssienhallin-

nan hakemistonäkymää, jossa hakemistojen ja tiedostojen sijasta on element-

tejä, lapsielementtejä ja niiden attribuutteja. Puunäkymän yhteydessä on 

yleensä ominaisuuksien muokkausikkuna, jossa voidaan muokata elementtien 

sisältöä ja attribuuttien arvoja. 

 

Uusin ja visuaalisesti kehittynein työkalu on graafinen skeemaeditori. Graafi-

sella skeemaeditorilla rakennekuvaus luodaan piirtämällä rakennekuva XML-

dokumentista. Varsinaiseen XML-koodiin tekijän ei tarvitse koskea, vaan kaik-

ki rakennekuvauksen ominaisuudet syötetään suoraan rakennekuvaan tai 

ominaisuuksien muokkausikkunaan. Näitä editoreita on saatavissa useille eri 

rakennekuvaustekniikoille.  

  

Rakennekuvauksia voidaan luoda myös generoimalla niitä valmiista XML-

dokumentista. Näillä generaattoreilla voidaan luoda helposti rakennekuvauk-

sia yksinkertaisista dokumenteista, joiden rakenne ei ole monimutkainen. Mo-

nimutkaisimmista dokumenteista luotuja rakennekuvauksia joudutaan usein 
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muokkaamaan manuaalisesti. Rakennekuvauksen jälkikäteen muokkaaminen 

voi olla hankalampaa kuin sen luonti tyhjästä. 

 

4.2 Tutkimukseen valitut ohjelmat 

 

Markkinoilla on monia XML:n ja XML-skeemojen kehitykseen soveltuvia työka-

luja. Tutkimukseen valittiin neljä erityylistä ohjelmaa tarkempaan tarkasteluun. 

Ohjelmien ominaisuudet vaihtelevat yksinkertaisesta tekstieditorista kaikenkat-

tavaan XML-työkaluun ja avoimen lähdekoodin toteutuksesta kaupalliseen 

ohjelmistoon. Tutkimuksen ohjelmistot valittiin Notepad++:ssa lukuun ottamat-

ta W3C:n XML-Skeema sivuilla (http://www.w3.org/XML/Schema) esittelemis-

tä ohjelmista. Notepad++ valittiin tutkimukseen, koska sitä käytettään jo val-

miiksi yrityksessä. 

 

4.2.1 Notepad++ v5.1.1 

 

Notepad++ on avoimen lähdekoodin GPL-lisenssiin pohjautuva teksti- ja läh-

dekoodieditori. Notepad++ tarjoaa joukon edistyneitä ominaisuuksia helpotta-

maan lähdekoodin ymmärtämistä ja muokkaamista, kuten koodin värityksen ja 

usean dokumentin yhtäaikaisen näytön ja muokkaamisen. XML-kehitystä var-

ten on saatavissa XML Tools -liitännäinen, joka mahdollistaa mm. XML-

dokumentin syntaksin tarkastamisen, validoinnin käyttäen XML-skeemaa tai 

DTD:tä ja lopputunnisteen automaattisen lisäyksen. (Notepad++ n.d.) 

 

4.2.2 WMHelp XMLPad v3.1 

 

XMLPad on tehokas ilmaisohjelma XML-dokumenttien ja rakennekuvausten 

luontiin. XMLPad pitää sisällään muun muassa tehokkaan XML-editorin, puu-

näkymän, alkeellisen graafisen XML-skeemaeditorin, validaattorin ja XML-

skeemojen dokumentoinnin. (WMHelp.com n.d.) 

 

Luodessa uutta XML-dokumenttia siihen voidaan liittää rakennekuvaus. Kun 

rakennekuvaus on liitetty dokumenttiin, XMLPad automaattisesti luo dokumen-



      25 

tin juurielementin ja ehdottaa kirjoitettaessa kuvauksen mukaisia elementtejä 

ja attribuutteja. XMLPad osaa myös täydentää DTD:n ja XML-skeeman syn-

taksien mukaisesti vaaditut elementit ja attribuutit. 

 

4.2.3 Liquid XML Studio 2008 Community Edition 

 

Liquid XML Studio 2008 Community Edition on ilmaisversio saman ohjelmis-

ton kaupallisesta versiosta. Liquid Studion ilmaisversio tarjoaa XML-editorin, 

graafisen XML-skeemaeditorin, validaattorin, XML-dokumenttien luonnin val-

miin skeeman pohjalta ja html-dokumentaation skeeman rakenteesta. Ilmais-

versiossa dokumentaatio on rajoitettu kattamaan 200 elementtiä. (Liquid 

Technologies n.d.a.) 

 

Liquid Studion ilmaisohjelmalisenssi ei kiellä ohjelman kaupallista käyttöä. 

Ilmaisversio lisää automaattisesti sillä luotuihin tiedostoihin kommentin ” Crea-

ted with Liquid XML Studio”, jota lisenssin mukaan ei saa poistaa. Ilmaisoh-

jelmalisenssin mukaan valmistajalla on oikeus peruuttaa ilmaisohjelmalisens-

sin voimassaolo. Jos ilmaisohjelmalisenssi peruutetaan, käyttäjien tulee pois-

taa ohjelma koneelta ja tuhota kaikki sillä luodut dokumentit. Tästä syystä yri-

tyskäyttöön kannattaa ostaa ohjelman 95 GBP:n hintainen Standard Edition, 

jonka mukana saa myös 12 kuukauden asiakastuen. (Liquid Technologies. 

n.d.a; Liquid Technologies. n.d.b.) 

4.2.4 Altova XMLSpy® 2008 Professional Edition  

 

XMLSpy on lähes de facto standardiksi ammattilaisen keskuudessa noussut 

XML-työkalu. Ohjelmaa on saatavissa kolmena versiona: Standard, Profes-

sional ja Enterprise. Standard Edition on XML-editori tekstipohjaiseen kehityk-

seen ja dokumenttien validointiin. Professional Editionissa saadaan tukku li-

säominaisuuksia, kuten graafinen XML-skeemaeditori, XSLT-debugger ja tie-

tokantatuki. Enterprise Edition tuo mukanaan lähdekoodin generoinnin (Java, 

C# ja C++) ja tuen web services -kehitystyöhön. (Altova n.d.) 
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Tutkimuksessa käytettäväksi valittiin Professional Edition - ohjelman, koska se 

piti sisällään graafisen XML-skeemaeditorin. Professional Edition – ohjelman 

yhden lisenssin hinta ilman tukipalveluita on 399 euroa. Altova tarjoaa yrityk-

selle myös useisiin lisensseihin pohjautuvaa hinnoittelua. Valmistajan inter-

netsivuilta on ladattavissa ohjelman 30 päivän kokeiluversio, jota käytettiin 

tässä tutkimuksessa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen vaiheet, tavoitteet, toteutus ja tulokset. 

Tutkimuksessa kehitettiin konfigurointitiedostoa vastaava rakennekuvaus ja 

tätä tehtäessä vertailtiin tähän tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Kehitystyö 

tehtiin kahdessa vaiheessa. Konstruktiivisen tutkimuksen mallin mukaisesti 

molemmissa vaiheissa selvitettiin tutkimuksen lähtötila ja määritettiin haluttu 

tavoitetila, johon toteutuksella pyritään.  

 

5.1 Rakennekuvaustekniikoiden vertailu 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haluttiin selvittää, kumpi, DTD vai 

XML-skeema, on sopivampi rakennekuvaustekniikka kongurointitiedostojen 

kuvaukseen. Samalla vertailtiin Notepad++:n ja XMLPad:n soveltuvuutta ra-

kennekuvausten luontiin ja validointiin. 

 

5.1.1 Lähtötila 

 

Lähtötilassa konfigutointitiedostojen validointi tapahtui manuaalisesti avaamal-

la dokumentti Notepad++ -ohjelmaan ja läpikäymällä se rivi riviltä. Tämä tapa 

on hidas, herkkä inhimillisille virheille ja vaatii tarkastuksen tekijältä erityistä 

tietämystä konfigurointitiedoston rakenteesta. Menetelmän hyvänä puolena 

voidaan pitää mahdollisten kirjoitusvirheistä johtuvien virheiden löytymistä. 

 

5.1.2 Tavoitetila 

 

Tavoitteena on luoda konfigurointitiedoston perusrakenteesta DTD- ja XML-

skeemakuvaukset, joiden avulla voidaan validoida konfigurointitiedoston ra-

kenne ohjelmallisesti. Luotujen kuvausten pohjalta päätellään, kumpi raken-

nekuvaustekniikoista on sopivampi konfigurintitiedostojen rakenteen kuvauk-

seen. 
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5.1.3 Toteutus 

 

Kehitystyö aloitettiin tutustumalla tarkemmin DTD- ja XML-skeema -

rakennekuvaustekniikoihin kirjallisuuden avulla. Ensimmäisenä rakennekuva-

uksena päätettiin luoda DTD-kuvaus konfigurointitiedostosta, koska tämä ku-

vaustekniikka oli tutumpi kehittäjälle. Aluksi konfigurointitiedoston rakenne 

käytiin tarkasti läpi ja mietittiin, miten se tulisi kuvata. DTD-kuvauksen toteutus 

aloitettiin ennestään käytössä olevalla Notepad++ -ohjelmalla. Jo muutaman 

rivin jälkeen alkoi kaivata tehokkaampaa työkalua kuvauksen luomiseen, joka 

osaisi neuvoa kehittäjää syntaksin kanssa.  

 

Pikainen tutustuminen W3C:n XML-skeema sivuilla esiteltyihin työkaluihin 

tuotti tuloksen, kun sieltä löytyi XML-dokumenttien ja rakennekuvausten luo-

miseen tarkoitettu ilmaisohjelma XMLPad. Tässä ohjelmassa oli erinomainen 

DTD ja XML-skeemakuvausten syntaksin täydennys, joka helpotti huomatta-

vasti rakennekuvausten luontia. 

 

Ohjelmavaihdoksen jälkeen liitteen 2 mukainen DTD-kuvaus syntyi varsin no-

peasti ja vaivattomasti. DTD-kuvauksen valmistuttua ryhdyttiin toteuttamaan 

sama kuvaus XML-skeemalla. Koska DTD-kuvausta tehtäessä konfigurointi-

tiedoston rakenteeseen tutustuttiin varsin syvällisesti, voitiin XML-skeeman 

luonnissa keskittyä uuden tekniikan syntaksiin. XML-skeeman syntaksi osoit-

tautui huomattavasti monimutkaisemmaksi kuin DTD:n, vaikka se onkin toteu-

tettu XML:llä SGML:n sijaan. Vaikeutta tuotti erityisesti monimutkaisten tyyp-

pien kokoajaelementtien valinta ja määrittely.  

 

Vaikeuksien jälkeen saatiin toteutettua liitteen 3 mukainen XML-skeema. 

DTD-kuvauksesta poiketen XML-skeemassa elementtien sisällölle on määri-

telty tietotyyppi, ellei kyseessä ollut tyhjä elementti.  

 

Lopuksi konfigurointitiedosto validointiin käyttäen molempia rakennekuvauksia 

ja ohjelmia. Alkuperäistä konfigurointitiedostoa piti muuttaa sen verran, että 

siihen lisättiin määritys validointiin käytettävästä rakennekuvauksesta. Lisäksi 
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suoritettiin ad hoc -testausta tekemällä muutoksia konfigurointitiedoston ra-

kenteeseen ja sisältöön, jotta nähtäisiin, validoiko ohjelmat dokumentin oikein. 

 

5.1.3 Tulokset 

 

Jo pikaisen kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen selvisi, että XML-skeema on 

teoriassa parempi rakennekuvaustekniikka sisältökeskeisten dokumenttien, 

kuten konfiguroititiedostojen, kuvaukseen. DTD-kuvauksen vahvuus on sen 

yksinkertainen syntaksi, mutta tämä rajoittaa sen käytön lähinnä yksikertaisten 

rakennekeskeisten dokumenttien rakenteen kuvaukseen.  

 

Dokumentin rakennetta kuvattaessa suurin ero muodostui määriteltäessä att-

ribuuteille oletusarvoja. DTD ei mahdollista pakolliselle tai vapaaehtoiselle 

attribuutille oletusarvon määrittämistä. XML-skeemassa tällainen määritys 

puolestaan onnistuu. Dokumentin sisältöä kuvattaessa XML-skeemalla pystyt-

tiin luomaan huomattavasti tarkempi määritys sallitusta sisällöstä, vaikka tässä 

vaiheessa ei vielä käytetty kaikkia mahdollisia fasetteja. Näiden löydösten 

pohjalta voidaan sanoa, että XML-skeema sopii paremmin konfigurointitiedos-

tojen kuvaukseen. 

 

Konfigurointitiedostoja validoidessa jostakin toistaiseksi tietämättömästä syys-

tä Notepad++ ei pystynyt parsimaan kumpaakaan rakennekuvausta ja tästä 

syystä validointikin jäi tekemättä tällä ohjelmalla (ks. kuvio 6). XMLPad validoi 

konfigurointitiedoston molemmilla rakennekuvauksilla ja löysi myös ad hoc -

testauksessa konfigurointitiedostoon tehtyjä virheitä. XMLPad ei kuitenkaan 

löytänyt anyURI- ja base64Binary-tietotyypeillä määriteltyihin elementteihin 

tehtyjä virheitä. 
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KUVIO 6. Notepad++ -validointi ei onnistu 

 

Kokeilluista ohjelmista XMLPad sopi selvästi paremmin haettuun käyttöön. 

XMLPad:n puolesta puhuu erityisesti erinomainen syntaksin ohjaus ja täyden-

nys (ks. kuvio 7) sekä toimivampi validointi. Validointi ei kuitenkaan ollut täysin 

tarkka vaan päästi lävitse muutamia sisältöön liittyviä virheitä, joten ohjelma ei 

täytä haetun ohjelman kriteerejä.  

 

 

KUVIO 7. XMLPad syntaksin ohjaus ja täydennys 
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5.2 XML-skeeman jatkokehittäminen 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa lähdettiin jatkokehittämään ensimmäisessä 

vaiheessa toteutettua XML-skeemaa paremmin konfigurointitiedostoa kuvaa-

vaksi. Kehitystyön ohessa vertailtiin XMLSpy- ja Liquid XML Studio 2008 -

ohjelmien graafisia XML-skeemaeditoreita ja validaattoreita. Tämän vaiheen 

lopussa yritettiin myös selvittää, onko rakennekuvaukseen pohjautuvasta kon-

figurointitiedoston validoinnista ajallista hyötyä.  

 

5.2.1 Lähtötila 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvisi, että XML-skeema on sopi-

vampi rakennekuvaustekniikka konfigurointitiedostojen kuvaamiseen. Ensim-

mäisestä vaiheesta selvisi myös, että Notepad++ ja XMLPad eivät sovellu 

tarkkaan sisällön validointiin. Muuten lähtötila on pysynyt samana kuin en-

simmäisessä vaiheessa. 

5.2.2 Tavoitetila 

 

Tavoitteena on konfigurointitiedoston ohjelmallinen tarkka validointi. Tähän 

tarkoitukseen on käytössä tarkasti konfigurointitiedoston rakennetta ja sisältöä 

kuvaava XML-skeema ja ilmainen työkalu. Työkalun tulee pitää sisällään graa-

fisen XML-skeemaeditori ja tarkka validaattori.  

5.2.3 Toteutus 

 

Toinen vaihe aloitettiin uppoutumalla XML-skeema aiheisiin kirjoihin ja tutus-

tumalla tarkemmin W3C Internetissä oleviin XML-skeema-sivustoihin. Alku-

vaiheessa etsittiin myös sopivia työkaluja käytettäväksi tutkimuksen toisessa 

vaiheessa. Työkaluihin tutustuttiin hyväksi havaitussa paikassa eli W3C:n 

XML-skeemasivuilla. Ilmaisia työkaluja, jotka sisältävät graafisen XML-

skeemaeditorin ei löytynyt kuin yksi näiltä sivuilta, Liquid XML Studio 2008. 

Tämän työkalun vertailukohdaksi otettiin ammattilaisten suosima XMLSpy.  
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Ennen edellisessä vaiheessa luodun XML-skeeman jatkokehitystä päätettiin 

luoda tämä sama kuvaus käyttämällä valittujen työkalujen graafisia XML-

skeemaeditoreita. Työkaluihin tutustuttiin ilman aikaisempaa käyttökokemusta 

kokeile, erehdy ja opi -periaatteella. Ohjelmat avattiin, luotiin uusi XML-

skeemadokumentti ja alettiin ennakkoluulottomasti kokeilla, mitä mistäkin 

nappulasta tapahtuu.  

 

Ohjelmakokeilujen jälkeen ryhdyttiin parantamaan edellisessä vaiheessa luo-

tua XML-skeemaa. Aluksi lisättiin elementeille ja attribuuteille fasetteja. Tä-

män jälkeen luotiin säännöllinen lauseke, jolla määritettiin sallituksi merkkijo-

no, joka päättyy tiedostopäätteeseen ”.svg”.  

 

Kun nämä sisällönkuvaukseen vaikuttavat lisäykset oli tehty, siirryttiin selkeyt-

tämään kuvauksen rakennetta. Aluksi selvitettiin saman rakenteen omaavat 

elementit ja luotiin näistä globaalit tyypit. Kuvauksen rakenteessa oli käytetty 

jo hyödyksi globaaleja elementtejä ja elementtiviittauksia, joten tähän ei tar-

vinnut tehdä paljoa muutoksia. 

 

Lopuksi vielä tarkastettiin konfigurointitiedoston rakenteen kuvaus. Tässä kes-

kityttiin erityisesti kokoajaelementtien tyyppien tarkasteluun. Näin saatiin val-

miiksi liitteen 4 mukainen XML-skeema. 

 

XML-skeeman parantamisen jälkeen testattiin työkalujen validaattoreita ja uu-

den kuvauksen toimivuutta. Tämä testaus suoritettiin jälleen ad hoc -tyyliin 

muutellen satunnaisesti konfigurointitiedoston rakennetta ja sisältöä. Samalla 

selvitettiin myös, saadaanko ohjelmallisella validoinnilla aikaiseksi ajallista 

hyötyä manuaaliseen validointiin verrattuna. 

   

5.2.4 Tulokset 

 

Alkuvaiheen kokeile, erehdy ja opi -periaatteella suoritetun graafisten XML-

skeemaeditorien kokeilussa huomattiin, että Liquid XML Studio sopi huomat-

tavasti paremmin tähän lähestymistapaan, koska sen käyttöliittymä oli yksin-
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kertaisempi (ks. kuvio 8). Liquid XML Studiossa kaikki oleelliset toiminnot oli-

vat heti näkyvissä ja XML-skeemojen luonti onnistui helposti. 

 

 

KUVIO 8. Liquid XML Studio 2008:n graafinen XML-skeemaeditori 

 

XMLSpy:ssa on huomattavasti enemmän ikkunoita, näkymiä ja valikoita (ks. 

kuvio 9). Tästä syystä siihen on vaikeampi päästä sisälle. Jo pelkän graafisen 

XML-skeemaeditorin löytämiseen kului aikaa yli vartin verran. Monissa ikku-

noissa on vielä välilehtiä, mikä vaikeuttaa entisestään haluttujen tietojen löy-

tymistä. Toisaalta XMLSpy on Liquid XML Studioa monipuolisempi XML-

työkalu.  
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KUVIO 9. XMLSpy:n graafinen XML-skeemaeditori 

 

Liquid XML Studio ja XMLSpy suoriutuivat tasavertaisesti konfigurointitiedos-

ton validoinnista. Työkalut löysivät ad hoc -testauksessa kofigurointitiedostoon 

tehdyt virheet, mutta XMLPad:n tyyliin kumpikaan työkalu ei löytänyt anyURI- 

tietotyypillä määriteltyihin elementteihin tehtyjä virheitä. Nopean tutkimuksen 

jälkeen tämän ongelman poistamiseen ei löytynyt keinoja. XMLSpy:ssa XML-

skeeman liittäminen dokumenttiin onnistui helpommin ”Assign Schema” -

Stoiminnon avulla. 

 

Tässä tutkimuksessa vertailluista työkaluista Liquid XML Studio 2008 soveltui 

parhaiten haluttuun käyttötarkoitukseen. Ohjelman selkeys nopeutti sen käy-

tön opettelua ja helpotti XML-skeeman luontia. Validoinnin tarkkuudessa ja 

nopeudessa Liquid XML Studio pärjäsi hyvin ammattilaistyökalulle.  

 

Liquid XML Studio 2008 Community Edition:a mainostetaan ilmaisohjelmaksi. 

Tarkemman tutustumisen jälkeen Liquid Studion ilmaisohjelmalisenssistä käy 

ilmi, ettei se kiellä ohjelman kaupallista käyttöä. Sudenkuoppana lisenssistä 

löytyy kuitenkin maininta valmistajan oikeudesta perua lisenssin voimassaolo. 

Tällaisessa tilanteessa ohjelman käyttäjän tulee poistaa ohjelma tietokoneelta 

ja tuhota kaikki sillä tehdyt dokumentit. Tästä syystä suosittelen, että yritys-
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käyttöön hankitaan ohjelman kaupallinen versio 95 GBP:n hintaan valmistajan 

verkkokaupasta.   

 

Tutkimuksessa ei löydetty ilmaistyökalua, joka haastaisi ammattilaisten suo-

siman XMLSpy:n. Liquid XML Studio 2008 maksaa vain noin neljänneksen 

XMLSpy:n hinnasta ja on edullinen vaihtoehto ammattilaistyökalun korvaajak-

si. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella Liquid XML Studio 2008:n 

hankkimista XML-skeemojen luontiin ja validointiin.  

 

Syvällisempi tutustuminen kirjallisuutteen avasi ensimmäisessä vaiheessa 

epäselväksi jääneitä XML-skeeman ominaisuuksia ja antoi ideoita ensimmäi-

sessä vaiheessa toteutetun kuvauksen parantamiseen. Tästä kirjallisuuskat-

sauksesta päällimmäisenä jäivät mieleen globaalit tyypit, fasettien käyttö arvo-

jen rajaamisessa ja säännölliset lausekkeet. Näitä kaikkia opittuja ominai-

suuksia pyrittiin hyödyntämään luodun XML-skeeman kehittämisessä.   

 

Luodun XML-skeeman sisällön kuvauksen tarkkuutta pystyttiin parantamaan 

määrittelemällä items- ja maxength-attribuuteille minInclusive- ja maxInclusi-

ve-fasetit. Kuvaukseen lisättiin myös string-tietotyypistä johdettu globaali yk-

sinkertainen tyyppi svg, jossa säännöllisen lausekkeen avulla märitettiin hy-

väksytyksi arvoksi ”.svg”-loppuinen merkkijono. 

 

Konfigurointitiedoston rakenteen kuvausta myös tarkastettiin. Entry_options-

elementin kokoajaelementti vaihdettiin all-tyyppiseksi. Tällä muutoksella saa-

tiin body_text-elementin esiintyminen rakenteessa vapaaehtoiseksi ja näin 

ollen paremmin kuvaamaan konfigurointitiedoston rakenneta. 

 

Tutkimuksen viimeisenä osana selvitettiin, nopeuttaako tarkka rakennekuvaus 

ja toimiva validaattori konfigurointitiedoston virheiden etsimistä. Tätä pyrittiin 

selvittämään viidellä satunnaisesti muunnellulla konfigurointitiedostolla.  Liquid 

XML Studion validaattori pystyi paikantamaan virheet alle sekunnissa. Vali-

daattori myös kertoi, mikä kyseisessä kohdassa ei täyttänyt rakennekuvausta. 

Vastaavien virheiden löytäminen manuaalisesti konfigurointitiedostoista vei 

useita minuutteja. 
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Vaikka tutkimuksessa käytetyt virheelliset konfigurointiedostot eivät kuvaa 

täysin reaalimaailman esimerkkejä, voidaan tutkimuksen tuloksien perusteella 

sanoa, että rakennekuvauksella ja XML-validaattorilla saadaan ajallista hyötyä 

konfigurointitiedostojen tarkastamisessa.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

DTD-rakennekuvausten avulla on voitu kuvata XML-dokumenttien rakennetta 

jo XML-kielen synnystä saakka. Nykypäivä XML-dokumentteja käytetään pal-

jon tiedonsiirtoon ohjelmien ja järjestelmien välillä. Tämä sisältökeskeinen 

käyttötapa on asettanut rakennekuvaustekniikoille uusia haasteita, kun doku-

mentin sisältämällä tiedolla on suurempi merkitys kuin ennen. 

 

XML-skeema vastaa hyvin sisältökeskeisen käyttötavan tarpeisiin. XML-

skeemalla voidaan määritellä elementeille ja attribuuteille ohjelmoinnista tuttu-

ja tietotyyppejä. Tämä ominaisuus helpottaa XML-dokumenttien käsittelyä oh-

jelmissa. XML-skeema antaa myös mahdollisuuden johtaa attribuutti- ja ele-

menttityyppejä. Tällä tavalla rakennekuvauksesta saadaan tarkempi ja yksin-

kertaisempi toteuttaa.   

 

XML-skeema rakennekuvauksella ja toimivalla XML-validaattorilla saavute-

taan kiistattomasti ajallista hyötyä konfigurointitiedostojen tarkastamisessa. 

Suurin ajallinen hyöty kuitenkin saavutetaan jakamalla rakennekuvaus konfi-

guraatiotiedostoja luoville tahoille. Näin voidaan saavuttaa tilanne, jossa asi-

akkaat voivat itse validoida konfigurointitiedostot ennen käyttöönottoa. Tämä 

vähentäisi konfigurointitiedostoihin liittyvien asiakaspalvelupyyntöjen määrää. 

 

Rakennekuvauksesta voidaan saada vielä irti lisähyöty viemällä se osaksi 

konfigurointitiedostoja käyttävää ohjelmaa. Ohjelma voi luoda konfigurointitie-

dostoa vastaavan tietorakenteen dynaamisesti rakennekuvauksesta. Tällä 

saavutetaan suuri hyöty, jos konfigurointitiedoston rakennetta tai sisältöä jou-

dutaan muuttamaan. Tällaisessa tilanteessa selvitään pelkällä rakennekuva-

uksen päivittämisellä ohjelmistopäivityksen sijaan.      

 

Tutkimuksen yllättävin havainto oli, että avoimen lähdekoodin yhteisö ei ole 

vielä herännyt luomaan ammattilaistyökalut haastavaa graafista XML-

skeemaeditoria. Yksinkertaisia tekstieditoreihin pohjautuvia XML-editoreita oli 

saatavilla useita. Uskon, että tällaiselle työkalulle on kysyntää, koska markki-

noita hallitsevat XMLSpy ja Stylus Studio ovat melko hinnakkaita ohjelmistoja. 
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Tällaisesta avoimen lähdekoodin työkalusta voisivat olla kiinnostuneita myös 

opiskelijat ja oppilaitokset.   

 

XML-dokumenttien käyttötarkoitukset kehittyvät ja muuttuvat koko ajan. Tästä 

syystä rakennekuvaustekniikoita myös kehitetään jatkuvasti. XML-skeeman 

jälkeen on kehitetty muun muassa RELAX NG ja Schematron -

kuvaustekniikat. Myös XML-skeemasta on kehitteillä uusi 1.1 -versio.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Konfigurointitiedosto 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<!-- Juuri elementti configuration_file. service_id   attribuutin arvo on 
tekstiä--> 
<configuration_file service_id="service"> 
  
  <!-- Kirjautumis asetukset. Pakollinen --> 
  <registration> 
    <!--  <signup_URL> tai <easy_registration_URL> elementti arvona URL -->  
    <registration_URL> 
      http://www.service.org/registration.html 
    </registration_URL> 
    <embedded_registration_URL> 
      http://www.service.org/embedde_registration.h tml 
    </embedded_registration_URL> 
  </registration> 
 
  <!-- Ulkoasun asetukset. Pakollinen --> 
  <layout> 
    <!-- Sisältö tekstiä. Pakollinen. --> 
    <title>Service</title> 
    <!-- Sisältö svg tiedoston nimi. Pakollinen -->  
    <sevice_logo>service.svg</sevice_logo> 
    <!-- file oltava svg-tiedosto, encoding oltava BASE64 ja sisältö oltava 
base64 koodia. Pakollinen--> 
    <logo file="service.svg" encoding="BASE64"> 
    PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTg iPz4NCjwhRE9DVFlQRSBzdmcg 
    UFVCTElDICItLy9XM0MvL0RURCBTVkcgMS4xIFRpbnkvL0V OIiAiaHR0cDovL3d3dy53My5v 
    cmcvR3JhcGhpY3MvU1ZHLzEuMS9EVEQvc3ZnMTEtdGlueS5 kdGQiPg0KPHN2ZyAgdmVyc2lv 
    bj0iMS4xIiBiYXNlUHJvZmlsZT0idGlueSINCgkgeG1sbnM 9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3Jn 
    LzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy5 3My5vcmcvMTk5OS94bGluayIg 
    d2lkdGg9IjQwMCIgaGVpZ2h0PSI0MDAiIHZpZXdCb3g9IjA gMCA0MDAgNDAwIiANCgkgb3Zl 
    cmZsb3c9InZpc2libGUiIGVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kPSJ uZXcgMCAwIDQwMCA0MDAiIHht 
    bDpzcGFjZT0icHJlc2VydmUiPg0KCTxnIGlkPSImI3gzMEV DOyYjeDMwQTQ7JiN4MzBFNDsm 
    I3gzMEZDO18yIj4NCgkJPHJlY3QgeD0iMCIgeT0iMCIgZml sbD0iIzAwMDBGRiIgd2lkdGg9 
    IjQwMCIgaGVpZ2h0PSI0MDAiIHN0cm9rZT0iIzAwMDAwMCI gc3Ryb2tlLXdpZHRoPSI1Ii8+ 
    DQoJPC9nPg0KPC9zdmc+ 
    </logo> 
  </layout> 
 
  <!-- Lähetyksen asetukset. Pakollinen --> 
  <entry_options> 
    <!-- Lähetyksen tyypit. Pakollinen -->  
    <format_list> 
      <!-- Vähintään yksi format elementti. Sallitu t arvot text/plain, 
text/html ja text/xml. --> 
      <format>text/plain</format> 
      <format>text/html</format> 
      <format>text/xml</format> 
    </format_list> 
    <!-- title_text elementti on pakollinen ja body _text elementi on vapaaeh-
toisia. present ja required attribuutit ovat pakoll isia ja arvo on joko 0 tai 
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1. maxlength elementti on vapaaehtoinen ja arvon on  oltava suurempi kuin 0. -
-> 
    <title_text present="1" required="1" maxlength= "0"/> 
    <body_text present="1" required="0" maxlength=" 0"/>   
    <!-- max_item ja min_item elementit ovat pakoll isia. items attribuutti 
oltava väliltä 0-10 --> 
    <max_items items="0"/>  
    <min_items items="0"/>  
  </entry_options> 
 
  <!-- Protocolla asetukset. Pakollinen. blugin att ribuutin vakioarvo on 
Atom, pakollinen. version attribuutin arvo on joko 0.3 tai 1.0, pakollinen. 
authentication attribuutin vakioarvo on wsse, vapaa ehtoinen --> 
  <protocol plugin="Atom" version="0.3" authenticat ion="wsse"/> 
 
</configuration_file> 
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Liite 2. DTD-kuvaus 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!-- Juuri elementti --> 
<!ELEMENT configuration_file (registration, layout,  entry_options, protocol)> 
<!ATTLIST configuration_file 
    service_id CDATA #REQUIRED 
> 
 
<!-- Kirjautumis asetukset. --> 
<!ELEMENT registration (registration_URL | embedded _registration_URL)> 
<!ELEMENT registration_URL (#PCDATA)> 
<!ELEMENT embedded_registration_URL (#PCDATA)> 
 
<!-- Ulkoasun asetukset. --> 
<!ELEMENT layout (title, sevice_logo, logo)> 
<!ELEMENT title (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sevice_logo (#PCDATA)> 
<!ELEMENT logo (#PCDATA)> 
<!ATTLIST logo 
    file CDATA #REQUIRED 
    encoding CDATA #REQUIRED 
> 
 
<!-- Lähetyksen asetukset. --> 
<!ELEMENT entry_options (format_list, title_text, b ody_text?, max_items, 
min_items)> 
<!ELEMENT format_list (format*)> 
<!ELEMENT format (#PCDATA)> 
<!ELEMENT title_text EMPTY> 
<!ATTLIST title_text 
    present (0 | 1) #REQUIRED 
    required (0 | 1) #REQUIRED 
    maxlength CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT body_text EMPTY> 
<!ATTLIST body_text 
    present (0 | 1) #REQUIRED 
    required (0 | 1) #REQUIRED 
    maxlength CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT max_items EMPTY> 
<!ATTLIST max_items 
    items CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT min_items EMPTY> 
<!ATTLIST min_items 
    items CDATA #REQUIRED 
> 
 
<!-- Protocolla asetukset --> 
<!ELEMENT protocol EMPTY> 
<!ATTLIST protocol 
    plugin CDATA #FIXED "Atom" 
    version (1.0 | 0.3) #REQUIRED 
    authentication CDATA #FIXED "wsse" 
> 
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Liite 3. XML-skeema 1. versio 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma"> 
   
<!-- Juuri elementti --> 
  <xs:element name="configuration_file"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="registration"/> 
        <xs:element ref="layout"/> 
        <xs:element ref="entry_options"/> 
        <xs:element ref="protocol"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="service_id" type="xs:stri ng" use="required"/> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
   
  <!-- Kirjautumis asetukset. --> 
  <xs:element name="registration"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice> 
        <xs:element ref="registration_URL"/> 
        <xs:element ref="embedded_registration_URL" /> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="registration_URL" type="xs:anyU RI"/> 
  <xs:element name="embedded_registration_URL" type ="xs:anyURI"/> 
 
  <!-- Ulkoasun asetukset. --> 
  <xs:element name="layout"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="title"/> 
        <xs:element ref="sevice_logo"/> 
        <xs:element ref="logo"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="title" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="sevice_logo" type="xs:string"/>  
  <xs:element name="logo"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:simpleContent> 
        <xs:extension base="xs:base64Binary"> 
          <xs:attribute name="encoding" type="xs:st ring" use="required" fi-
xed="BASE64"/> 
          <xs:attribute name="file" type="xs:string " use="required"/> 
        </xs:extension> 
      </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
   
  <!-- Lähetyksen asetukset. --> 
  <xs:element name="entry_options"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="format_list"/> 
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        <xs:element ref="title_text"/> 
        <xs:element ref="body_text" minOccurs="0"/>  
        <xs:element ref="max_items"/> 
        <xs:element ref="min_items"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="format_list"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="format" maxOccurs="unbound ed"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="format" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="title_text"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="required" use="required">  
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:byte"> 
            <xs:enumeration value="0"/> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="present" use="required"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:byte"> 
            <xs:enumeration value="0"/> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="maxlength" type="xs:int" use="optional" />    
</xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="body_text"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="required" use="required">  
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:byte"> 
            <xs:enumeration value="0"/> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="present" use="required"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:byte"> 
            <xs:enumeration value="0"/> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="maxlength" type="xs:int" use="optional" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="max_items"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="items" type="xs:byte" use ="required" /> 
    </xs:complexType> 
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  </xs:element> 
  <xs:element name="min_items"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="items" type="xs:byte" use ="required" />  
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
   
  <!-- Protocolla asetukset --> 
  <xs:element name="protocol"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="version" use="required"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:decimal"> 
            <xs:enumeration value="0.3"/> 
            <xs:enumeration value="1.0"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="plugin" type="xs:string" use="required" fi-
xed="Atom"/> 
      <xs:attribute name="authentication" type="xs: string" use="optional" 
fixed="wsse"/> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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Liite 4. XML-skeema 2. versio 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSche ma"> 
 
  <!-- Juuri elementti --> 
  <xs:element name="configuration_file"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="registration" /> 
        <xs:element ref="layout" /> 
        <xs:element ref="entry_options" /> 
        <xs:element ref="protocol" /> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="service_id" type="xs:stri ng" use="required" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 
  <!-- Kirjautumisen asetukset. --> 
  <xs:element name="registration"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice> 
        <xs:element ref="registration_URL" /> 
        <xs:element ref="embedded_registration_URL"  /> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="registration_URL" type="xs:anyU RI" /> 
  <xs:element name="embedded_registration_URL" type ="xs:anyURI" /> 
 
  <!-- Ulkoasun asetukset. --> 
  <xs:element name="layout"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="title" /> 
        <xs:element ref="sevice_logo" /> 
        <xs:element ref="logo" /> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="title" type="xs:string" /> 
  <xs:element name="sevice_logo" type="svg" /> 
  <xs:element name="logo"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:simpleContent> 
        <xs:extension base="xs:base64Binary"> 
          <xs:attribute fixed="BASE64" name="encodi ng" type="xs:string" 
use="required" /> 
          <xs:attribute name="file" use="required">  
            <xs:simpleType> 
              <xs:restriction base="svg" /> 
            </xs:simpleType> 
          </xs:attribute> 
        </xs:extension> 
      </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
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  <!-- Lähetyksen asetukset. --> 
  <xs:element name="entry_options"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:all> 
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" ref ="format_list" /> 
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" ref ="title_text" /> 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref ="body_text" /> 
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" ref ="max_items" /> 
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" ref ="min_items" /> 
      </xs:all> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="format_list"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unboun ded" ref="format" /> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="format" type="xs:string" /> 
  <xs:element name="title_text"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:complexContent mixed="false"> 
        <xs:extension base="text_field" /> 
      </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="body_text"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:complexContent mixed="false"> 
        <xs:extension base="text_field" /> 
      </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="max_items"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:complexContent mixed="false"> 
        <xs:extension base="items" /> 
      </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="min_items"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:complexContent mixed="false"> 
        <xs:extension base="items" /> 
      </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 
  <!-- Protokolla asetukset --> 
  <xs:element name="protocol"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="version" use="required"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:decimal"> 
            <xs:enumeration value="0.3" /> 
            <xs:enumeration value="1.0" /> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
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      <xs:attribute fixed="Atom" name="plugin" type ="xs:string" 
use="required" /> 
      <xs:attribute fixed="wsse" name="authenticati on" type="xs:string" 
use="optional" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 
  <!-- Globaalien tyyppit --> 
  <xs:complexType name="text_field"> 
    <xs:attribute name="required" use="required"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:byte"> 
          <xs:enumeration value="0" /> 
          <xs:enumeration value="1" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="present" use="required"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:byte"> 
          <xs:enumeration value="0" /> 
          <xs:enumeration value="1" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="maxlength" use="optional"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:int"> 
          <xs:minInclusive value="0" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="items"> 
    <xs:attribute name="items" use="required"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:byte"> 
          <xs:minInclusive value="0" /> 
          <xs:maxInclusive value="6" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:simpleType name="svg"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="(\c)+\.svg" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:schema> 


