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~ 
SGML-dokumentin osat 

SGML-dokumentti 

Merkattu 
esittelyosa - elementit teksti 
(yleensä jar- - attibuutit 
jestelrnan osa) - entiteetit 
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c!DOCTYPE kirje [ 
c!ELEMENT kirje - - (saajalsisaltöllahettaja)> 
c! ELEMENT (saaja,sisaltö,lahettäja) 

- 0 (#PCDATA)>]> 
ckirje>csaaja>Liisa Lahatinencsisaltö> 
Soita heti, kun saat kirjeenclahettaja>ViIle 
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Mita SGML-standardi maaraa? 
i Käyttäjän on voitava itse nimetä osat ja määritellä 

niille ominaisuuksia attribuuteilla. 
i Dokumentissa on voitava esittää tekstin lisäksi 

muunlaista tietoa. 
i Standardoidut viittaukset tekstin ulkopuoliseen 

tietoon oltava mahdollisia. 

i Dokumenttia on voitava käsitellä mahdollisimman 
monella tekstinkäsittelyohjelmalla ja muulla 

i Varsinainen dokumentti on esitettävä käyttäen 
standardoitua merkistöä, joka on saatavissa helposti 
käyttäjän ymmärtämään muotoon. 
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a 
i"l Mitä SGML-standardi ei määrää? 

w Ei kiinnitä osien nimiä. 
w Ei kiinnitä merkistöa. 
w Ei kiinnitä laitteistoa. 
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Milloin SGML? 
i Suuret, kasvavat määrät tietoa. 
i Tiedon sisältö tärkeä ja säilyvä. 
i Kontrolloitu muotoilu. 
i Useanlaisia tulostusmuotoja ja 

tulostusmedioita. 
i Usean henkilön yhteistyön kontrolloiminen. 
i Tietoa halutaan hyödyntää eri tavoin. 

i Tiedon pitkäaikainen arkistointi tärkeätä. 
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POlUOIS.SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ERIKOISALAN 
KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA SNRAUSKERTOMUS 

Larlentaudzt 
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Mita kayttaja saa? 
i Merkitsee dokumenttinsa käyttäen kiinteitä riimiä 

(HTML.DTD versio 4.0: noin 70 osanimeä ja 50 niihin 
liittyvää lisämaäretta eli attribuuttia, "aakköset" 

i Ei tarvitse tarkasti huolehtia, että merkkaus on 
'oikein' - tarkastusohjelma ohittaa vaarat merkinnät 
tai lisää puuttuvat. 

i Näkee dokumenttinsa muotoiltuna antamansa 
merkkau ksen mukaisena. 

i Voi välittää dokumenttinsa toisille liittämällä sen 
Internet-verkkoon. 

Terveydenhuollon XXV ATK-paivat. 31 5 1999 

~ 
Mita kayttaja ei saa? 

i Ei voi käyttää omia nimiä elementeille, attribuuteille 
eikä entiteeteille. 

i Ei voi määritellä omaa rakennetta. 
i Ei voi olla varma, missä muodossa toiset näkevät 

dokumentin: 
- Selain ei tue kaikkea merkkausta. 
- Selaimien muotoilumäärittelyt erilaiset. 
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Missä SGML:aa, HTML:aa ja 
XM L:aa käytetään? 

jgt-.": 
&$$j 

i SGML on kaytössa ammattimaisessa 
dokumenttienkasittelyssa. 

d 

m painotalot (WSOY), isot yritykset (Boeng, Nokia, 
Wärtsilä), julkinen hallinto (EU, eduskunta) 

/ i HTML on käytössä Internet-verkossa. 
'<"* 

I s ' :A 
i XML-standardin mukaisia erityismerkkauskieliä 

(määrittelevät DTD:n) on kehitetty useita: 
MathML.DTD (Mathematical Markup Language), 
MML.DTD (Medical Markup Language, sairauskertomus) 
XML DTD määrää tietyn alan eri ohjelmistojen välisen 
siirtoformaatin (HL7). 

Selvityksiä ohjelmistoista 

käsittelyotrjelmista 
http://www.cs.uku.fi/-kuikka/systems.html 
- yli 200 ohjelmaa -97 
- kaupalliset, ei-kaupalliset ja prototyypit 

i Steve Pepper: Whirlwind Guide to SGML & XML 
Tools and Vendors 
http://www.infotek.no/sgmItool/guide.htm 

http://www.oasis-open.org/cover/sgml-xrr.html 
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