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Tässä tutkielmassa perehdytään rakenteisiin dokumentteihin ja niiden 

tunnetuimpaan XML-merkkauskieleen. XML-dokumenttien laatimisen hel-

pottamiseksi on kehitetty erilaisia editoreita. Tutkimuksessa kootaan XML-

editorien ominaisuuksia kahden XML-editoriohjelman ominaisuuksien 

kuvauksista sekä kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi esitellään rakenteisten 

dokumenttien käyttöä kolmessa organisaatiossa. 

XML on myös Word 2007 -ohjelman oletustiedostoformaatti. Tutkielmassa 

tutustutaan Word 2007 käyttämään WordprocessingML-kieleen. Tutkielmassa 

tarkastellaan erityisesti XML-dokumenttien tuottamista Word 2007 -ohjelmassa 

ulkoisten eli yrityksen itse laatimien tai valitsemien XML-skeemojen 

mukaisiksi.  

Tutkielman tuloksena havaitaan, että Word 2007 ei ole varsinainen XML-

editori, vaikka se sisältääkin tuen XML Schema -skeemojen mukaisten XML-

dokumenttien laadintaan. Word 2007 -ohjelmaa voitanee käyttää XML-

editorina, mikäli dokumenttiskeemat, joita käytetään, ovat lyhyitä ja 

yksinkertaisia, ja skeemamallit ovat tuttuja dokumenttien tuottajille.  
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1 JOHDANTO 

Päivärinnan (2001) mukaan organisaatioissa tuotetaan yhä enemmän erilaisia 

dokumentteja. Osa dokumenteista on edelleen perinteisessä paperimuodossa, 

mutta suuri osa on sähköisessä muodossa. Ongelmaksi on muodostunut 

hallittavan tiedon ja dokumenttien määrä. On jopa arvioitu, että ihmiskunta 

tuotti ja tallensi enemmän dokumenttimuotoista tietoa vuosien 2001-2004 

välisenä aikana kuin siihen mennessä kuluneen historiansa aikana. (Päivärinta 

2001) 

Organisaatioissa tallennetusta tiedosta jopa 80-90% on tallentuneena erilaisiin 

dokumentteihin, eikä tietokantoihin (Honkaranta 2003). Dokumentteja on niin 

paljon, että työntekijöiden on arvioitu käyttävän 60% työajastaan dokumenttien 

käsittelyyn (Meier & Sprague 1996). 

Gordonin (1997) mukaan tiedon paljoudesta johtuen juuri halutun tiedon löy-

täminen on muuttunut vaikeaksi. On arvioitu, että työajasta jopa 25% kuluu 

haluttujen dokumenttien etsimiseen. Joissakin organisaatioissa aikaa on arveltu 

kuluvan vielä enemmän. Usea työntekijä on voitu määrätä etsimään samaa tär-

keää dokumenttia, jolloin ajanmenetys koskettaa useampaa henkilöä samanai-

kaisesti. Joskus dokumentti voidaan päätyä laatimaan kokonaan uudestaan, 

koska etsintä ei ole tuottanut tulosta. Dokumenteissa oleva tieto voi olla erittäin 

tärkeää organisaation toiminnalle ja niiden katoaminen tulla hyvin kalliiksi. 

Tämän lisäksi menetetty työaika maksaa. (Gordon 1997) 

Boiko (2005) kertoo, että edellä mainittuja ongelmia pyritään ratkaisemaan 

sisällönhallinnan (engl. content management) avulla. Sisällönhallinnan ajatellaan 

monesti tarkoittavan vain teknologisia ratkaisuja ja työkaluja, vaikka se on pal-

jon muutakin. Ihmiset kuitenkin käyttävät sisällönhallintajärjestelmiä ja 

suorittavat niiden avulla varsinaista sisällönhallintaa. Sisällönhallinnan 

käyttöönotto ei siis ole pelkästään oikean teknologian valitsemista ja käyt-

tämistä, vaan myös teknologiaa käyttävien ihmisten työtapojen muuttamista. 
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Sisällönhallinnan ajatellaan usein myös olevan sama asia kuin web-

sisällönhallinta. Web-sisällönhallinta on kuitenkin vain yksi osa sisällönhallin-

taa. Organisaatioissa tuotetaan myös muunlaista sisältöä, kuten erilaisia 

dokumentteja, jotka myös tarvitsevat hallintaa. Tehokas sisällönhallinta alkaa 

sisällöntuottamisella ja päättyy sen toimittamiseen. (Boiko 2005) 

Sisällönhallinta on siis kokoelma erilaisia työkaluja ja toimintatapoja, joita 

yhdessä käytetään erityyppisten tietojen hankintaan, prosessointiin ja 

välitykseen (Honkaranta & Tyrväinen 2008). Rakenteiset dokumentit ovat yksi 

tapa hallita sisältöä. 

Rakenteisten dokumenttien avulla voidaan luoda uudelleenkäytettävää sisältöä 

ja tehostaa dokumenttien tuottamista. Tunnetuin ja käytetyin rakenteisten 

dokumenttien määrityskieli on SGML-kielen (Standard Generalized Markup 

Language) yksinkertaistettu osajoukko XML (Bray, Paoli, Sperberg-McQueen, 

Maler & Yergea 2006). 

XML (Extensible Markup Language) on W3-järjestön (W3C 2008) määrittämä 

merkkauskieli, jonka avulla digitaalisten dokumenttien sisältöosia voidaan 

käsitellä ohjelmallisesti tietokoneen avulla. Digitaalisten dokumenttien 

rakenneosat voidaan erottaa toisistaan elementtien ja attribuuttien avulla. XML-

merkkauksen avulla voidaan tuottaa sisältöä ilman ulkoasumuotoiluja niin, että 

haluttu ulkoasumuotoilu liitetään dokumentteihin jakelukanavakohtaisesti. 

Honkaranta ja Tyrväinen (2008) kertovat XML-dokumentin sisällön, loogisen 

rakenteen ja ulkoasun olevan erotettuna toisistaan. XML-dokumentin looginen 

rakenne kuvataan skeemojen, kuten DTD -tai XML Schema -määritysten 

(Thompson, Beech, Maloney & Mendelsohn 2004) avulla, jotka määrittävät 

XML-dokumentissa käytettävän sanaston ja rakenteen. (Honkaranta & 

Tyrväinen 2008) 

Honkarannan ja Tyrväisen (2001) mukaan XML ei kuitenkaan ole yleistynyt 

organisaatioiden dokumenttiformaattina, koska XML-dokumenttien tuottami-
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nen on ollut melko vaikeaa ilman erityisiä XML-dokumenttieditoreja. XML-

dokumenttieditorit ovat puolestaan olleet kalliita ja vaatineet erityisiä 

määrittely- ja käyttöönottoprosesseja (Honkaranta & Tyrväinen 2001). 

MS Office 2007 on ottanut käyttöön XML-pohjaisen tiedostoformaatin tuote-

perheensä tuotteille: MS Excel 2007, MS Word 2007 ja MS PowerPoint 2007. 

Tuoteperheen käyttämää tiedostoformaattia kutsutaan nimellä Office Open 

XML (OpenXML). MS Word 2007 käyttämä merkkaus on nimeltään 

WordprocessingML (WordML). 

Tutkielman tavoitteena on selvittää millaista tukea Word 2007 tarjoaa ulkoisiin 

skeema-tiedostoihin pohjautuvien XML-dokumenttien tuottamiseen. Tarkenta-

via osaongelmia ovat: millainen on Office 2007-ohjelmapaketin tiedostofor-

maatti (Office Open XML) ja eritoten Word 2007 -ohjelmassa käytettävä 

WordML-merkkauskieli sekä millaisia vaateita omien skeemojen mukaisten 

XML-dokumenttien tuottamisessa käytettäville XML-editoreille asetetaan.  

Tutkielma alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa kuvaillaan rakenteisia doku-

mentteja ja XML-kieltä sekä tutustutaan XML Schema -kieleen ja sillä määri-

tettäviin dokumenttirakenteisiin. Luvussa kolme tutustutaan XML-editorien 

ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä perehdytään rakenteisten doku-

menttien käyttöön kolmessa organisaatiossa.  Neljännessä luvussa esitellään 

Office Open XML -määritys paneutuen Office Open XML -tiedostoformaattiin 

ja WordML-merkkauskieleen. Viidennessä luvussa verrataan mitä XML-

editoreille esitetyistä ominaisuuksista Word 2007 sisältää. Tutkielman empiiri-

sessä osassa, luvussa kuusi, havainnoidaan Word 2007 -ohjelman käyttöä 

ulkoisten XML Schema -skeemojen mukaisten dokumenttien tuottamisessa. 

Empiirinen tutkimus suoritetaan valitsemalla XML Schema -skeemoja, joissa 

kuvataan erilaisia XML-dokumenteissa käytettäviä rakenteita. Skeemojen 

käyttöä kokeillaan Word 2007 -ohjelmassa raportoiden, kuinka Word 2007 

tukee erilaisia skeemarakenteita ja millä tavalla käyttäjää tuetaan XML-
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dokumenttien tuottamisessa. Johtopäätöksissä ja yhteenvedossa esitellään tut-

kimuksen tulokset ja jatkotutkimuskohteet. 

Tutkielman keskeisenä tuloksena on tietoa siitä kuinka Word 2007 soveltuu 

ulkoisiin skeematiedostoihin pohjautuvien XML-dokumenttien tuottamiseen 

sekä minkälainen Word 2007 on XML-editointiin käytettävänä työkaluna. Tut-

kimustulokset voivat olla hyödyllisiä organisaatioille, jotka ovat siirtymässä 

käyttämään Word 2007 -ohjelmaa ja joilla ei ole aikaisempaa kokemusta XML-

kielen käytöstä dokumenttien tallennusformaattina. Tulokset voivat myös 

auttaa organisaatioita, joissa XML on ollut muussa käytössä kuin dokumenttien 

oletusmuotoisena tallennusformaattina. Tieto Wordin rajoituksista ulkoisten 

skeemamääritysten käytössä voi auttaa organisaatiota, jotka harkitsevat Wordin 

käyttämistä XML-dokumenttien tuottamisessa sekä säästää aikaa XML Schema 

-skeemojen suunnittelussa. 
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2 RAKENTEISET DOKUMENTIT 

Tässä luvussa kerrotaan rakenteisten dokumenttien käytöstä sisällönhallinnassa 

sekä esitellään XML-merkkauskieli ja XML-tietomalli. Lisäksi kuvataan XML-

skeemakielen ominaisuuksia XML-dokumenttien rakenteiden määrittelyssä. 

Salmisen (2005) mukaan rakenteisten dokumenttien käytön tiedetään mahdol-

listavan dokumenttien yhtenäisyyden ja virheettömyyden, laajat tiedonhaku-

mahdollisuudet, mahdollisuuden tiedon uudelleenkäyttöön ja 

monikanavajulkaisuun, ohjelmistoriippumattomuuden sekä pitkäaikaisen 

saatavuuden dokumentteihin tallennettuihin tietoihin. Rakenteisten doku-

menttien mahdollistama metadata on tietona yhtä arvokasta kuin dokument-

tien varsinainen sisältö. Metadatan avulla voidaan esimerkiksi etsiä 

dokumentteja ja niissä olevia tietoja, tallentaa tietoa dokumentin laadintatilan-

teista ja ylläpitää käyttäjäoikeuksia. (Salminen 2005) 

Honkaranta (2003) kuvaa metadatan olevan tietoa tiedosta, tai tiedoksi (engl. 

information) joka liittyy johonkin toiseen tietoon (engl. data). Metadatan voi-

daan myös kuvata olevan tieto-objekteihin liittyvä kuvaus, jonka tarkoituksena 

on auttaa tieto-objektien löytämistä, arviointia ja käyttöä.  Metadata on tärkeä 

osa sisällönhallintajärjestelmiä. (Honkaranta 2003) 

Boiko (2005) määrittelee metadatan olevan sitä tietoa, jota tarvitaan varsinaisen 

tiedon lisäksi, jotta pystymme ymmärtämään varsinaisen tiedon merkityksen ja 

käyttämään sitä. Metadata toimii eräänlaisena ohjeena tiedosta lisäten siihen 

asiayhteyden ja laajemman tulkinnan. Esimerkiksi kirjan kirjoittajaa koskevat 

tiedot voivat olla varsinainen tieto. Metadata kertoo mitä nämä tiedot tarkoitta-

vat, kuten onko kyseessä esimerkiksi kirjan nimi, kirjailijan nimi tai 

julkaisuvuosi. (Boiko 2005) 

Honkarannan (2003) mukaan metatietoa voidaan kuvata esimerkiksi Dublin 

Core (2006) metatietostandardin tai RDF (Beckett 2004) ja RDF schema (Brickley 

& Guha 2004) määritysten avulla. (Honkaranta 2003) 
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Rakenteisten dokumenttien avulla voidaan dokumenteissa esiintyvään tietoon 

lisätä metadataa. Rakenteisissa dokumenteissa metadata esiintyy elementteinä 

ja attribuutteina, joihin tutustutaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

2.1 Rakenteiset dokumentit ja XML-merkkauskieli 

Honkarannan ja Jauhiaisen (2006) mukaan organisaatioissa tuotetaan suuria 

määriä dokumenttityyppistä sisältöä, jonka hallittavuus ja uudelleenkäyttö on 

tärkeä mahdollistaa. Yksi mahdollinen ratkaisu sisältöjen uudelleenkäyttöön ja 

tehokkaaseen tuottamisen on rakenteiset dokumentit. Tunnetuin ja käytetyin 

rakenteisten dokumenttien määrityskielistä on XML, joka on yksinkertaistettu 

osajoukko SGML-kielestä.  SGML on alun perin suunniteltu elektronisissa jul-

kaisuissa ja teknisissä dokumenteissa käytettäväksi merkkauskieleksi. 

(Honkaranta & Jauhiainen 2006) 

Honkaranta ja Tyrväinen (2001) toteavat XML-dokumenttien sisältämän merk-

kauksen mahdollistavan haluttujen sisältöosien käsittelyn tietokoneen avulla 

ohjelmallisesti. Digitaalisten dokumenttien rakenneosat voidaan erottaa toisis-

taan elementtien ja attribuuttien avulla. XML-merkkauskielen avulla voidaan 

tuottaa sisältöä ilman ulkoasumuotoiluja niin, että haluttu ulkoasumuotoilu 

liitetään dokumentteihin jakelukanavakohtaisesti. XML ei kuitenkaan ole 

yleistynyt organisaatioiden dokumenttiformaattina, koska XML-dokumenttien 

tuottaminen on ollut melko vaikeaa ilman erityisiä XML-dokumenttieditoreja, 

jotka ovat olleet kalliita ja vaatineet erityisiä määrittely- ja 

käyttöönottoprosesseja. (Honkaranta & Tyrväinen 2001) 

Rakenteisten dokumenttien sisältämä merkkaus mahdollistaa sen että ihmiset ja 

ohjelmat molemmat pystyvät tunnistamaan dokumentin sisältämiä osia, jotka 

voivat olla erilaisia tietokokonaisuuksia tai loogisen sisältörakenteen osia. 

Koska XML-kielessä ei ole ennalta määritettyjä elementtien nimiä tai seman-

tiikka voidaan ne luoda itse ja aikaansaada rakenteisia dokumentteja, joissa 

esiintyvä metatieto on selkeää ja ihmisen ymmärtämässä muodossa. Raken-
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teisten dokumenttien merkkaus on säännönmukaista, josta johtuen sen käsittely 

on mahdollista myös ohjelmallisesti. Koska dokumenteissa käytettävä merk-

kaus on käyttöalusta- ja sovellusriippumatonta sekä merkistö- ja 

merkistökoodausriippumatonta, soveltuu merkkaus monen tyyppisen tiedon 

esittämiseen, välittämiseen ja julkaisemiseen. 

Honkarannan ja Jauhiaisen (2006) mukaan XML mahdollistaa monimutkaisten 

dokumenttien julkaisemisen, hallinnoinnin ja uudelleenkäytön. Koska XML-

kielen avulla on mahdollista esittää rakenteisia ja puolirakenteisia 

dokumentteja, on se muodostumassa standardiksi esittää erityyppisiä sisältöjä 

useissa ympäristöissä. (Honkaranta & Jauhiainen 2006) 

Bray ym. kertovat XML-merkkauksen muistuttavan HTML-merkkausta 

(Raggett, Le Hors & Jacobs 1999). Molemmat merkkauskielet periytyvätkin 

SGML-kielestä. XML on hierarkkinen merkkaustapa, eikä siinä ole ennalta 

määrättyjä elementtejä. (Bray ym. 2006) 

Honkaranta ja Tyrväinen (2008) kertovat rakenteisten dokumenttien, kuten 

XML-merkkauskielen, erottavan dokumentin sisällön, loogisen rakenteen ja 

ulkoasun toisistaan. Looginen rakenne kuvataan skeemojen, kuten DTD -tai 

XML Schema kuvausten avulla, jotka määrittävät XML-dokumentissa 

käytettävän sanaston ja rakenteen. (Honkaranta & Tyrväinen 2008)  

Bray ym. (2006) kuvaavat XML-määrityksessä XML-dokumenttien fyysisen ja 

loogisen rakenteen. Fyysinen rakenne koostuu yksiköistä, joita kutsutaan enti-

teeteiksi. Kaikissa dokumenteissa on yksi tekstimuotoinen entiteetti, jota kut-

sutaan dokumenttientiteeteksi (engl. document entity). Entiteetit liittyvät toi-

siinsa viittausten avulla. Kaikki ne entiteetit, joihin viitataan suoraan tai 

epäsuorasti dokumenttientiteetistä kuuluvat samaan dokumenttiin. Entiteetti 

voi olla tiedosto tai muodostua tekstistä. Tekstimuotoiset entiteetit muodostu-

vat nimi-arvo -pareista. Entiteetin nimi ja arvo esitellään entiteetin esittelyssä 
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(engl. entity declaration). Dokumentin muissa osissa tähän arvoon voidaan vii-

tata määritetyllä nimellä. (Bray ym. 2006) 

Nykäsen (2006) mukaan tiedostomuotoinen entiteetti voi olla esimerkiksi 

kuvatiedosto. Tällöin dokumentti voi koostua tekstimuotoisesta dokumenttien-

titeetistä ja siihen liittyvistä kuvaentiteeteistä. Tiedostoentiteettien lisäksi 

dokumenteissa käytetään tekstimuotoisia entiteettejä, joita voidaan verrata 

ohjelmointikielten makroihin. Tekstimuotoisten entiteettien avulla vältytään 

kirjoittamasta toistuvia ja monimutkaisia tekstipätkiä, koska niihin voidaan 

viitata niille määritetyillä entiteetti nimillä. (Nykänen 2006) 

Brayn ym. (2006) laatiman XML-määrityksen mukaan XML-dokumentin loogi-

sen rakenteen keskeisiä osia ovat elementit, jotka ilmaistaan merkkauksen 

(engl. markup) avulla. Elementin alkua kuvaavaa merkkausta kutsutaan alku-

tunnisteeksi (engl. begin-tag) ja loppua lopputunnisteeksi (engl. end-tag). Tun-

nisteiden sisälle jäävä osio on elementtisisältö (engl. content). Kaikki doku-

mentissa esiintyvät samannimiset elementit kuuluvat samaan elementtityyppiin 

(engl. element type). Elementin sisältö voi koostua merkkitiedosta tai toisista 

elementeistä. Elementin sisällä olevia toisia elementtejä kutsutaan lapsielemen-

teiksi (engl. child elements). Saman elementin lapsielementit ovat keskenään 

sisarelementtejä (engl. sibling elements). Ylimääräistä tietoa elementeistä voi-

daan ilmaista alkutunnisteeseen liitettävien attribuuttien avulla. Alkutunnistee-

seen voidaan lisätä yksi tai useampi attribuuttispesifikaatio (engl. attribute 

spesification). Spesifikaatiossa annetaan attribuutin nimi ja arvo. Skeemojen 

avulla voidaan määrätä esimerkiksi, minkälaisia rakenteita dokumentin ele-

menteistä saadaan muodostaa. Skeeman avulla elementin sisältö voidaan 

määrittää olemaan tyhjä elementti (empty), mitä tahansa (any), koostuvan vain 

toisista elementeistä (children content) tai niin sanottu yhdistelmäsisältö (engl. 

mixed-content), joka on yhdistelmä merkkidataa ja elementtejä. (Bray ym. 2006) 

Boiko (2005) kertoo XML-jäsentimien olevan ohjelmia, jotka tarkistavat, että 

XML-dokumentti vastaa sille skeemassa määritettyä rakennetta. Skeemamää-
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rittelyjä vastaavaa dokumenttia kutsutaan validiksi (engl. valid) dokumentiksi. 

XML-dokumentti voidaan luoda myös määrittelemättä sille skeemaa. Tällöin 

XML-jäsennin tarkistaa, että kaikki elementit on esimerkiksi lopetettu oikealla 

tavalla. Tällaista dokumenttia kutsutaan hyvin muodostetuksi (engl. well 

formed). Jäsennin tarkistaa ensin, että dokumentti on hyvin muodostettu. Jos 

dokumenttiin on liitetty skeema, tarkistetaan tämän jälkeen onko dokumentti 

validi. Dokumentti voi siis olla hyvin muodostettu, vaikka se ei olisikaan validi. 

Validi dokumentti on puolestaan aina myös hyvin muodostettu. (Boiko 2005) 

Dokumentissa käytettävä skeema määritellään dokumenttityypin avulla, joka 

on voitu kuvata esimerkiksi DTD -tai XML Schema -kuvauskielillä. 

Dokumenttityyppi ilmaistaan dokumentin alussa olevalla doctype-

määrityksellä. (Nykänen 2006) 

Kuviossa 1 on lyhyt henkilötietoja kuvaava XML-dokumentti, joka on 

määritetty käyttämään ankkalinna nimistä DTD-dokumenttityyppiä. Doku-

menttityypin avulla määritetään dokumentissa sallittu hierarkkinen rakenne, 

käytettävien elementtien nimet ja mahdolliset attribuutit. Henkilot-elementillä 

on lapsielementtinä henkilo-elementti, jonka lapsielementteinä ovat tarkemmat 

henkilötiedot. Henkilön tietoja kuvaavat elementit, kuten etunimi ja sukunimi, 

ovat toistensa sisarelementtejä. Puhelin-elementtiin liittyy tyyppi-attribuutti, 

joka kuvaa onko annettu puhelinnumero gsm- vai lankapuhelinnumero. 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!DOCTYPE henkilot SYSTEM "ankkalinna.dtd"> 

<henkilot> 

   <henkilo> 

       <etunimi>Aku</etunimi> 

       <sukunimi>Ankka</sukunimi> 

       <katuosoite>Paratiisitie 13</katuosoite> 

       <postinumero>12345</postinumero> 

       <postitoimipaikka>Ankkalinna</postitoimipaikka> 

       <puhelin tyyppi=”lanka”>014 123 456</puhelin> 

   </henkilo> 

</henkilot> 

Kuvio 1. Hyvin muodostettu XML-dokumentti 

 

Salminen (2007) kertoo World Wide Web Consortiumin (W3C) kehittävän 

useita XML-liitännäiskieliä, joiden tavoitteena on määrittää sääntöjä jollekin 

tietylle XML-tiedolle tai tietyssä tarkoituksessa käytettävän XML-tiedon kanssa 

käytettävälle tiedolle. Näitä kieliä yhdessä kutsutaan XML-kieliperheeksi. 

Kieliperheestä voidaan tunnistaa neljä kategoriaa, joista ensimmäinen koostuu 

itse XML-kielen eri versioista. Muut kategoriat ovat XML-laajennokset (engl. 

XML accessory), XML-manipulointikielet (engl. XML transducer) ja XML-

sovellukset (engl. XML application). (Salminen 2007) 

Salmisen (2007) mukaan XML-laajennokset ovat lisäsääntöjä, jotka on tarkoi-

tettu laajentamaan XML-kielen ominaisuuksia. Keskeisimpiä XML-laajennoksia 

ovat XML-dokumentin rakenteen kuvaamiseen luotu XML Schema sekä XPath-

kieli dokumentin osien osoittamiseen. XML-manipulointikieliä käytetään 

muuttamaan syötteenä saatu tieto johonkin toiseen muotoon. Keskeisimpiä 

XML-manipulointikieliä ovat rakenteisten dokumenttien tyylitiedostojen luon-

tiin tarkoitettu CSS, XML-dokumenttien muotoiluun suunniteltu XSL-kieli sekä 

kyselykieli XQuery. XML-sovellukset ovat XML-pohjaisia kieliä jollekin tietylle 
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sovellusalustalle. Sovellukset on jaettu neljään alakategoriaan, joista 

ensimmäinen on tarkoitettu ei-tekstimuodossa olevan tiedon muokkaamiseen. 

Tällaisia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi matemaattisen tiedon, multime-

dian ja vektorigrafiikan esittäminen. Toiseen kategoriaan kuuluvat www-

julkaisussa käytettävät kielet. Kolmannessa kategoriassa on semanttiseen verk-

koon kuuluvat kielet. Viimeisessä kategoriassa olevat kielet on tarkoitettu web-

kommunikointia ja palveluja varten. (Salminen 2007)  

XML-dokumenttien jatkokäsittelyssä voidaan käyttää apuna useita XML-

laajennoksia. XML-dokumentissa käytettävä rakenne on voitu määrittää esi-

merkiksi XML Schema -kielellä. Skeeman mukainen XML-dokumentti voidaan 

muuttaa HTML-muotoon XSLT-muunnoksen avulla. XSLT-muunnoksessa voi-

daan puolestaan käyttää XPath-kieltä valitsemaan lähdedokumentista halutut 

sisältöosat, jotka sijoitetaan haluttuihin HTML-elementteihin. Syntyvän HTML-

tiedoston ulkoasu voidaan määrittää CSS-tyylikielen avulla. Myös Word 2007 

käyttää hyväkseen XML-laajennoksia. Dokumenttien rakenne määritetään XML 

Schema -kielen avulla. Dokumentteihin voidaan myös liittää XSLT-tiedostoja 

muunnosten toteuttamiseksi. 

2.2 XML-tietomalli 

Salmisen ja Tompan (2001) mukaan XML-dokumentin osia voidaan määrittää 

neljän eri W3C-määrityksen avulla. Nämä tietomallit ovat: XML Information 

Set, XPath 1.0 data model, DOM 1.0 Level 2 sekä XQuery 1.0 ja XPath 2.0 data 

model. Kaikki tietomallit kuvaavat XML-dokumentin hieman erilaisena puu-

maisena rakenteena. Yhden yhtenäisen tietomallin puuttuminen vaikeuttaa 

XML-dokumenttien käsittelyä erilaisissa sovelluksissa.  (Salminen & Tompa 

2001) Word 2007 käyttää XML-dokumentin osien määrittämisessä omaa Open 

XML -tiedostosäiliötään, johon tutustutaan tarkemmin luvussa neljä. 

Cowanin ja Tobinin (2004) mukaan yksi usein käytetyistä tietomalleista on XML 

Information Set, joka määrittää oleellisimmilta osilta XML-dokumenttien tieto-
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mallin. XML-tietomallit koostuvat tietoalkioista (engl. information items), jotka 

ovat abstrakteja kuvauksia XML-dokumentin osista. Dokumentit muodostuvat 

sisäkkäisistä ja peräkkäisistä elementeistä, muodostaen näin puumaisen raken-

teen. XML Information Set vastaa puuta, jossa tietoalkiot esiintyvät solmuina. 

Tietomalli voi koostua 11 erilaisesta tietoalkiosta ja niiden ominaisuuksista. 

Jokainen tietomalli sisältää kuitenkin aina yhden document information alkion. 

(Cowan & Tobin 2004)  

Bray, Hollander, Layman ja Tobin (2006) tuovat esille ongelman, joka voi 

ilmaantua XML-dokumentteja yhdistettäessä. Esimerkiksi liitämällä toisessa 

XML-dokumentissa esiintyvät tekijän henkilötiedot toisen XML-dokumentin 

alkuun on vaarana, että syntyvässä XML-dokumenteissa on käytetty samoja 

elementtien tai attribuuttien nimiä tarkoittamaan eri asioita. Tällöin aiheutuu 

törmäys, jossa samannimiset elementit sisältävät yhden tai useamman erilaisen 

rakenteen. (Bray, Hollander, Layman & Tobin 2006) Table-elementti voi 

esimerkiksi tarkoittaa HTML-merkkauksessa käytettävää taulukkoa tai XML-

merkkauksessa kuvattua pöytää. 

Bray ym. (2006) kertovat tällaisilta törmäyksiltä vältyttävän sijoittamalla ele-

mentit eri nimiavaruuksiin (engl. namespaces). XML-nimiavaruus on yksikä-

sitteinen URI-merkkijono, joka näyttää www-osoitteelta. On kuitenkin 

muistettava, että nimiavaruudet ovat vain nimiä, eivätkä viitteitä www-sivuille. 

Nimiavaruudet määrittävät, että tietty elementti tai attribuutti kuuluu tiettyyn 

XML-sanastoon. Näin estetään samoista nimistä aiheutuvia yhteentörmäyksiä 

ja mahdollistetaan ulkopuolisille sovelluksille mahdollisuus suorittaa toimin-

toja elementtien tai attribuuttien nimien perusteella. (Bray ym. 2006) 

2.3 XML-Skeema 

Walkama ja Laakkonen (2004) kuvaavat XML-dokumentteja tietovarastoiksi, 

joita vastaavia toiminnallisuuksia löytyy esimerkiksi ohjelmointikielistä. 

Rakenne, jota XML-dokumentin on noudatettava, määritetään skeemojen 
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avulla. Olio-ohjelmoinnissa luodaan luokkia ja niiden ilmentymiä, eli olioita. 

Skeeman voidaan ajatella olevan XML-dokumentin rakennetta kuvaava luokka 

ja skeeman mukaisen XML-dokumentin olevan luokan mukainen olio. Ylei-

simmin käytetty skeematekniikka XML-dokumenttien rakenteiden kuvaami-

seksi on ollut dokumenttityyppimäärittely eli DTD. XML Schema -skeemat 

kehitettiin korjaamaan DTD-kielen käyttöön liittyneitä ongelmia ja 

laajentamaan sen puutteellisiksi havaittuja ominaisuuksia. Yksi XML 

Schemojen eduista on se, että ne on kirjoitettu XML-kielellä, toisin kuin DTD-

kuvaukset, jotka toteutetaan SGML-kielellä. XML Schemojen käytön on sanottu 

olevan helpompaa sovelluskehittäjille, koska heidän ei tarvitse opetella SGML-

merkkausta. XML Schemat mahdollistavat myös nimiavaruuksien käytön, 

toisin kuin DTD-rakennekuvaukset, joiden nimiavaruustuki on paljon 

suppeampi ja rajoittuneempi. XML Schemoissa voidaan myös käyttää valmiiksi 

määriteltyjä sekä käyttäjän itse määrittelemiä tietotyyppejä. Tietotyyppien 

avulla voidaan määrittää XML-dokumentissa esiintyvien elementtien sisällön 

tyyppi. Tämän lisäksi XML Schemoissa voidaan hyödyntää oliotyyppistä 

perintää laajentamalla kantaluokan rakennetta. (Walkama & Laakkonen 2004) 

XML Schemat eivät kuitenkaan tue entiteettien määrittelyä, jotka on määritet-

tävä DTD-kuvausten avulla (Grosso 2002; Walkama & Laakkonen 2004). Vaikka 

XML Schema tarjoaa enemmän ominaisuuksia dokumenttien määrittelyyn kuin 

DTD-rakennekuvaukset, riittävät DTD-määrittelyn tarjoamat ominaisuudet 

useissa tilanteissa käytettävien XML-dokumenttien kuvaamiseen. Samanlaisen 

rakenteen kuvaava DTD-merkkaus on myös lyhyempi kuin vastaava XML 

Schema -kuvaus, josta johtuen toiset kokevat DTD-merkkauksen helpommaksi.  

Word 2007 avulla on mahdollista luoda XML-dokumentteja, joiden rakenne 

määritetään ulkoisessa XML Schema -tiedostossa. DTD-kuvausten käyttöä 

Word 2007 ei mahdollista. Näin ollen ei itse määriteltyjen entiteettien käyttö ole 

myöskään mahdollista Word 2007 avulla. 
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2.4 Rakenteiden määrittely XML Schemalla 

Seuraavaksi tutustutaan kuinka XML Schemojen avulla voidaan kuvata XML-

dokumentissa esiintyvien elementtien ja attribuuttien rakenteita. Näiden 

rakenteiden toteuttamista tullaan myöhemmin testaamaan Word 2007 avulla. 

2.4.1 Elementtien määrittely 

Toistuvat elementit 

XML-elementtejä on usein voitava lisätä dokumenttiin ennaltamääräämätön 

määrä. Skeemassa voidaan määrittää esimerkiksi, että henkilot-elementin sisällä 

on voitava olla lapsielementteinä useita henkilo-elementtejä. Elementtien 

esiintymismäärää voidaan myös haluta rajoittaa määräämällä niille minimi- ja 

maksimirajoituksia, joita elementtien esiintymismäärä ei saa rikkoa. Rajoituksia 

elementtien esiintymiskerroille määritetään minOccurs- ja maxOccurs-

elementtien avulla. minOccurs kertoo kuinka monta elementtiä validissa XML-

dokumentissa on vähintään oltava. maxOccurs ilmaisee ylärajan, jota enempää 

elementtejä ei saa esiintyä. 

Valinnaiset elementit 

Elementti voidaan määrittää olemaan valinnainen. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

kyseessä oleva elementti voi esiintyä tietyssä kohtaa XML-dokumenttia, tai olla 

esiintymättä. Henkilön lapsielementtinä voi esimerkiksi olla vaihtoehtoisena 

elementtinä henkilön toinen nimi.  
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Oletusarvoiset elementit 

Elementeille voidaan määrittää oletusarvoja, jotka sijoittuvat elementtien sisälle 

automaattisesti, kun elementti sijoitetaan dokumenttiin. Käyttäjä voi halutes-

saan muuttaa arvon haluamakseen. Jos arvoa ei muuteta elementin sisällöksi jää 

sen oletusarvo. 

Elementtien tietotyypit 

XML Scheman avulla voidaan elementeille määrittää tietotyyppejä. Elementin 

sisältö voidaan määrittää olemaan esimerkiksi kokonaisluku- tai boolean-

tyyppinen. Jos sisältö ei vastaa määritettyä tietotyyppiä se tulkitaan virheelli-

seksi. 

Rajoitettu elementtisisältö 

Elementtien arvoille voidaan asettaa rajoituksia. Elementin arvo voidaan esi-

merkiksi määrätä olevan kokonaisluku tietyltä lukuväliltä. Sisältörajoituksissa 

voidaan käyttää myös säännöllisiä lausekkeita, joiden avulla on mahdollista 

määrittää esimerkiksi, että postinumerossa on oltava tarkalleen viisi numeroa. 

Arvojoukolliset elementit 

Elementtien sisällöksi sallittua sisältöä voidaan rajoittaa niin, että vain tietyt 

ennaltamäärätyt arvot kelpaavat. Sallitut arvot määritetään arvojoukossa, muut 

arvot tulkitaan virheellisiksi. Postitoimipaikka-elementin sisällöksi voidaan 

esimerkiksi kelpuuttaa vain tietyt paikkakunnat, jotka on lueteltu arvojoukossa. 

Yhdistelmäsisältöinen elementti 

Yhdistelmäsisältöisen elementin sisältönä voi olla sekä merkkijonoja että toisia 

elementtejä. Kirjekuorta kuvaavalle XML-tiedostolle voitaisiin esimerkiksi mää-

rittää vastaanottaja-elementti, jonka sisällä voi esiintyä tekstiä kuten ”herra” tai 

”rouva” sekä nimi-elementti. 
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Rajoitteeton elementti 

Elementin sisältö voidaan määrittää olemaan anyType-tyyppinen. Tällöin ele-

mentti voi sisältää kaikenlaista merkki- ja lapsielementtisisältöä ilman min-

käänlaisia rajoitteita. 

2.4.2 Attribuuttien määrittely 

Attribuuttien pakollisuus 

Elementteihin voidaan liittää lisätietoja niihin liitettävillä attribuuteilla. Attri-

buutit voivat olla pakollisia tai vapaavalintaisia. Vapaavalintainen attribuutti 

voidaan lisätä elementtiin, tai jättää se pois. XML-dokumentti on tällöin 

molemmissa tapauksissa skeeman mukainen. Oletusarvoisesti attribuutit ovat 

vapaavalintaisia, jos pakollisuutta ei määritellä erikseen. Pakolliseksi määrittä-

minen tapahtuu XML Schemassa attribuutilla ”use”, jolle annetaan arvoksi 

”required”. 

Oletusarvoiset attribuutit 

Oletusarvoinen attribuutti saa sille skeemassa määritetyn arvon, jos käyttäjä ei 

anna attribuutille muuta arvoa. 

Attribuutillinen tyhjä elementti 

Skeeman avulla voidaan määrittää tyhjiä elementtejä. Tyhjät elementit määri-

tellään usein sisältämään jotain tietoja attribuuttien muodossa. 

Attribuuttiryhmät 

Elementteihin liittyvät attribuutit voidaan määrittää attribuuttiryhmän avulla. 

Käytettävät attribuutit määritetään erillisessä attribuuttiryhmässä, johon voi-

daan viitata sellaisen elementin sisällä, jonka attribuutteina niitä halutaan 

käyttää. Attribuuttiryhmässä voidaan esimerkiksi kuvata henkilön etunimi, 
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sukunimi ja syntymävuosi. Viittaamalla attribuuttiryhmään saadaan kyseessä 

olevat attribuutit halutun elementin käyttöön. 

Arvojoukolliset attribuutit 

Elementtiin kuuluville attribuuteille voidaan määrittää arvojoukkoja, joista 

käyttäjän on valittava attribuutille asetettava arvo. Vain arvojoukkoon kuuluvat 

arvot kelpaavat tällöin attribuutin arvoksi. Esimerkiksi sukupuolta kuvaavan 

attribuutin arvojoukko voi sisältää arvot ”mies” ja ”nainen”, joista käyttäjän on 

valittava toinen. 

2.5 Nimiavaruuksien, useiden skeemojen ja entiteettien hallinta 

Seuraavaksi tutustutaan XML Schemassa olevaan nimiavaruustukeen, erilaisiin 

tapoihin hallita useita skeemoja sekä entiteettien hallintaan. 

2.5.1 Nimiavaruuksien hallinta 

Walkaman ja Laakkosen (2004) mukaan yksi skeemojen keskeisimmistä piir-

teistä on nimiavaruuksien tuki. Nimiavaruuksien avulla kokoelma elementtien 

ja attribuuttien nimiä voidaan nimetä yksikäsitteisesti. Elementtien ja attribuut-

tien nimiä kutsutaan sanastoksi (engl. vocabulary). XML-nimiavaruus on 

sanasto, jolle on annettu nimi. Nimiavaruuksia nimetään URI-viitteiden avulla. 

Viite voi tuntua hieman harhaanjohtavalta nimitykseltä, koska XML-

nimiavaruutta ei esiinny fyysisessä muodossa. Nimiavaruuden nimi on vain 

tunniste, jolla nimiavaruus voidaan erottaa toisista nimiavaruuksista. XML-

nimiavaruus ei siis itsessään määritä mitä nimiavaruus sisältää. Nimiavaruus 

sisältää attribuuttien ja elementtien nimiä, muttei itse attribuutteja ja element-

tejä tai niiden määritelmiä. Varsinaiset määritelmät kuvataan esimerkiksi XML 

Schemojen avulla. URI-viittaus voidaan määrittää kahdella tavalla; Universal 

Resource Locator (URL) tai Unifrom Resource Names (URN) avulla. Molempia 

käytetään samalla tavalla. URL-viite on tuttu www-sivujen osoitteista sekä 

yleisempi tapa merkata nimiavaruuksia.  URL-tunniste voi olla esimerkiksi 
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muotoa http://www.suomi.fi/xml/parser ja URN-tunniste urn:www-suomi-

fi:xml-parser. XML-nimiavaruus lisää XML-sanastoon xmlns-attribuutin, jonka 

avulla nimiavaruus määritetään. (Walkama & Laakkonen 2004) 

Nimiavaruudet voidaan ilmaista skeeman avulla kolmella tavalla. XML 

Schemasta voidaan joko tehdä oletusnimiavaruus, jolloin muihin nimiavaruuk-

siin viitataan etuliitteen, niin kutsutun prefiksin avulla. Oletusnimiavaruuteen 

viitatessa ei tällöin käytetä etuliitettä. Vaihtoehtoisesti ulkoisesta nimiavaruu-

desta voidaan tehdä oletusnimiavaruus, jolloin XML Schemaan viitataan etu-

liitteen avulla. On myös mahdollista olla määrittämättä oletusnimiavaruutta 

ollenkaan, jolloin sekä XML Schema nimiavaruuteen että muihin nimiavaruuk-

siin viitataan etuliitteiden avulla. 

2.5.2 Useiden skeemojen hallinta 

Seuraavaksi esitellään XML-skeemojen koostamista Walkaman ja Laakkosen 

(2004) mukaan. 

XML-dokumenteista muodostuu usein monimutkaisia ja samaa skeeman osaa 

saatetaan käyttää useassa dokumentissa. Olisi turhaa määritellä sama sisältö 

uudestaan, jos se on jo tehty kertaalleen jossain muualla. Samalla skeemojen 

ylläpito muuttuisi työläämmäksi, koska tehtävät muutokset joudutaan teke-

mään useaan paikkaan. Tämän vuoksi on hyödyllistä, että skeemoja voidaan 

rakentaa yhdistelemällä eri komponentteja ja tällä tavalla koostamalla muo-

dostaa lopullinen skeemadokumentti. Skeemadokumentteja voidaan koostaa 

kolmen komennon avulla, joita ovat include, import ja redefine. (Walkama & 

Laakkonen 2004) 

Include-toiminnon avulla voidaan useammasta samaa nimiavaruutta olevasta 

skeemasta muodostaa yksi skeemadokumentti.  Import-toiminnon avulla voi-

daan koostaa XML-dokumentteja, vaikka käytettävät skeemat eivät kuuluisi-

kaan samaan nimiavaruuteen. Tällainen tilanne voi esiintyä haluttaessa käyttää 
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jonkun kolmannen osapuolen kehittämiä skeemakomponentteja, esimerkiksi 

XHTML-skeemaa. Import-elementin avulla voidaan siis tuoda skee-

makomponentteja omaan skeemaan muista nimiavaruuksista kuin siitä minkä 

käyttämämme skeemadokumentti määrittää. Skeemaan voidaan liittää skeema 

muusta nimiavaruudesta kuin siitä mikä on määritetty käyttämämme skeeman 

targetNamespace-attribuutissa. (Walkama & Laakkonen 2004) 

Redefine-elementti mahdollistaa skeemakomponenttien uudelleenmäärittämi-

sen. Uudelleenmääritys voi olla käytössä olevan skeeman rajoittamista tai laa-

jentamista. Skeemassa määritettyä rakennetta voidaan muokata toisen 

skeematiedoston kautta koskematta alkuperäiseen skeemaan. (Walkama & 

Laakkonen 2004) Henkilötietoja kuvaavaan skeemaan voidaan esimerkiksi 

lisätä uusi elementti ”omaasukua”, ilman että henkilötietoja kuvaavaa skeemaa 

tarvitsee muokata. 

2.5.3 Entiteettien hallinta 

Washin (1998) mukaan entiteeteistä voidaan tunnistaa kolme pääryhmää, jotka 

ovat sisäiset entiteetit, ulkoiset entiteetit ja parametrientiteetit. Sisäiset entiteetit 

toimivat eräänlaisina makroina tai pikakomentoina. Niiden avulla halutulle 

merkkijonolle voidaan määrittää entiteetti, jota käyttämällä määritetty merkki-

jono voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan. Ulkoisten entiteettien avulla doku-

mentti voidaan jakaa loogisiin osiin, joiden avulla dokumentti voidaan koostaa. 

Esimerkiksi kirjan jokainen kappale voidaan tallentaa omaan dokumenttiinsa, 

jonka jälkeen varsinainen kirja koostetaan näistä luvuista ulkoisten entiteettien 

avulla. Parametrientiteetit voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Parametrienti-

teettejä käytetään DTD-merkkauksen osana makrojen tavoin sieventämässä 

laadittavaa merkkausta. (Wash 1998) Entiteettin avulla saadaan siis tehostettua 

työskentelyä ja laadittua helpommin ylläpidettäviä XML-dokumentteja. 

Entiteettien määrittäminen on kuitenkin mahdollista vain DTD-kuvausten 

avulla (Grosso 2002; Walkama & Laakkonen 2004). Word 2007 tukee vain XML 
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Schema -kuvausten käyttöä, josta johtuen edellä esitettyjä entiteettimenetelmien 

käyttö ei ole siinä mahdollista. 

Joitakin yksittäisiä merkkejä varten on olemassa merkkientiteettejä (engl. 

character entity), joiden avulla kyseessä olevat merkit voidaan ilmaista. Tällai-

sia merkkejä ovat esimerkiksi meidän käyttämämme skandinaaviset ä- ja ö-

kirjaimet. Käyttämällä näitä merkkejä kuvaavia entiteettiviittauksia varmiste-

taan, että merkit voidaan tulkita oikein sellaisissakin tilanteissa joissa on käy-

tössä merkistö, joka ei normaalisti sisällä kyseessä olevia merkkejä.  Word 2007 

muuttaa erikoismerkit, kuten: ä, ö, < & ” ’ automaattisesti niitä vastaaviksi 

merkkientiteeteiksi, ilman että käyttäjän tarvitsee huolehtia niistä itse. 
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3 RAKENTEISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMINEN 

Tässä luvussa esitellään dokumenttien jaottelua sekä kuvataan XML-editorien 

ominaisuuksia. Tämän lisäksi tutustutaan rakenteisten dokumenttien käyttöön 

erityyppisissä organisaatioissa. 

Bourretin (2005) mukaan dokumentit voidaan jakaa data-keskeisiin (engl. data-

centric) ja dokumentti-keskeisiin (engl. document-centric) dokumentteihin. 

Data-keskeiset dokumentit on usein luotu XML-kielen avulla ja niitä käytetään 

elektronisessa tiedonsiirrossa tietokoneiden välillä. Esimerkkejä data-

keskeisistä dokumenteista ovat erilaiset tilaukset, lentoaikataulut ja tieteellinen 

data.  Data-keskeisten dokumenttien rakenne on säännöllinen ja tieto esiintyy 

pienissä yksiköissä. Näissä dokumenteissa oleva tieto haetaan usein 

tietokannoista. Dokumentti-keskeiset dokumentit on yleensä suunniteltu 

ihmisten käyttöä varten, kuten kirjat, sähköpostit ja mainokset. Niissä esiintyvä 

rakenne ei ole yhtä säännöllistä kuin data-keskeisissä dokumenteissa. Tieto 

esiintyy suuremmissa yksiköissä, eikä se yleensä ole peräisin tietokannoista. 

(Bourret 2005) Data-keskeiset dokumentit ovat pääasiassa tietokoneiden 

tuottamia, kun taas dokumentti-keskeiset dokumentit ovat puolestaan ihmisten 

laatimia (Iacob & Dekhtyar 2005).  

Lehtosen (2006) sekä Glushkon ja McGrathin (2005) mukaan dokumenttien 

jakamista yksinomaan data- tai dokumenttikeskeisiin on myös arvosteltu. Näi-

den dokumenttityyppien välissä on dokumentteja, jotka sisältävät piirteitä 

molemmista, eivätkä kuulu selkeästi kumpaankaan dokumenttityyppiin. Tästä 

johtuen dokumentteja on alettu jaottelemaan dokumenttityyppiasteikon (engl. 

document-type spectrum) avulla, joka kuvataan katkeamattomana jatkumona 

dokumenttityyppien välillä. Jatkumon toisessa laidassa ovat datakeskeskeiset 

dokumentit, kuten erilaiset liiketoiminnassa käytettävät määrämuotoiset 

dokumentit. Toisessa laidassa ovat dokumenttikeskeiset dokumentit, jotka voi-

vat olla muodoltaan kerronnallisia, kuten romaanit. Näiden dokumenttityyp-

pien väliin sijoittuu dokumentteja, joissa yhdistyy molempien piirteitä, kuten 
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erilaiset luettelot ja tietosanakirjat. Samalla tavalla ei myöskään voida tehdä 

selkeää rajausta siihen, mitkä kaikki dokumentit ovat tietokoneiden käyttöön 

tarkoitettua dataa ja mitkä ihmisten käyttöön tarkoitettuja dokumentteja. 

(Lehtonen 2006; Glushko & McGrath 2005) 

3.1 XML-editorien ominaisuuksia 

XML-editorit voidaan jakaa tekstieditoreihin ja rakenteisiin editoreihin. Suurin 

osa XML-editoreista on rakenteisia editoreja. (Iacob & Dekhtyar 2005) Quintin 

ja Vattonin (2004) mukaan monet suosituista XML-editoreista on periaatteessa 

tekstieditoreja, jotka tunnistavat XML-merkkauksen ja noudattavat niille 

annetun skeeman rakennetta. XML-merkkauksen tunnistuksen avulla editorit 

voivat varmistaa ja neuvoa käyttäjää tuottamaan hyvin muodostettuja 

dokumentteja ja tarkistaa, että dokumentti vastaa myös skeemassa määritettyä 

rakennetta. (Quint & Vatton 2004) 

Quintin ja Vattonin (2004) mukaan editorit keskittyvät usein dokumenttien 

merkkaukseen ja rakenteeseen, eivätkä tietosisällön varsinaiseen muokkaami-

seen. Käyttäjän on usein mahdollista nähdä ainakin kaksi näkymää luodusta 

dokumentista. Lähdekoodinäkymä näyttää dokumentin XML-merkkauksen ja 

rakenteinen näkymä esittää dokumentin tietomallin puumaisena rakenteena. 

Usein käytössä oleva kolmas näkymä esittää miltä valmis dokumentti näyttää. 

Tätä näkymää käytetään yleensä vain dokumentin esikatseluun, eikä muokka-

ukseen. (Quint & Vatton 2004) 

Rockley (2002) jakaa rakenteiset editorit täysitoiminnallisiin (engl. full-function) 

editoreihin, yksinkertaisiin XML-editoreihin (engl. simple XML editors), XML-

tietoisiin editoreihin (engl. XML-aware editors) ja lomakepohjaisiin järjestelmiin 

(engl. Forms-based authoring systems). Täysitoiminnallisten XML-editorien 

perustallennusformaattina on XML ja ne tarjoavat samankaltaisia toiminnalli-

suuksia XML-merkkauksen hallintaan kuin tekstinkäsittelyohjelmat tarjoavat 

tekstin käsittelyyn. Näissä editoreissa on tyypillisesti perinteisen 
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tekstinkäsittelytyökalun mukainen näkymä, jossa XML-merkkaus on 

piilotettuna käyttäjältä sekä näkymä jossa XML-merkkaus näytetään. 

Yksinkertaiset XML-editorit sisältävät vain tekstinkäsittelyn ja XML-

merkkauksen perusominaisuudet, eivätkä tästä johtuen sovellu tekstin 

tuottamiseen yhtä hyvin. XML-tietoiset työkalut pyrkivät yhdistämään 

perinteisen tekstinkäsittelyn helppouden ja XML-kielen edut. Sovellukset 

näyttävät perinteisiltä tekstinkäsittelyohjelmilta, mutta tuottavat XML-

merkkausta.  (Rockley 2002) Word 2007 on tämänkaltainen XML-tietoinen 

sovellus. 

Rockleyn (2002) mukaan lomakepohjaiset järjestelmät ovat yleensä vaihtoehtoi-

sena toiminnallisuutena XML-pohjaisissa sisällönhallintajärjestelmissä. Sovel-

luksiin on yleensä luotu HTML-pohjaisia lomakkeita, joiden avulla teksti 

syötetään. Tällaiset sovellukset ovat tehokkaita yksinkertaisten rakenteiden 

yhteydessä. (Rockley 2002) 

Nikusen ja Kuikan (1996) mukaan XML-dokumentteja voidaan luoda ja muo-

kata melkeinpä millä tahansa tekstieditorilla tai tekstinkäsittelyohjelmalla 

lisäämällä XML-merkkaus dokumenttiin käsin ja validoimalla se itse ohjelman 

ulkopuolella. Tämänkaltainen dokumenttien laatiminen on edullista, koska 

tekstinkäsittelysovelluksia on valmiiksi asennettuna useimmissa tietokoneissa. 

Pelkät tekstinkäsittelyohjelmat ja editorit eivät kuitenkaan tue käyttäjää, eivätkä 

opasta häntä luomaan oikeaoppista merkkausta. XML-merkkausta varten 

suunnitellut editorit voivat opastaa käyttäjää välttämään virheitä ja tarkistaa, 

että dokumentti on hyvin muodostettu ja validi. (Nikunen & Kuikka 1996)  

Word 2007 on uudenlainen tapa tuottaa XML-dokumentteja, eikä se ole selke-

ästi teksti- tai rakenteinen-editori. Toiminnallisuuksiltaan Word 2007 on lähim-

pänä täystoiminnallisia XML-editoreja. Siitä kuitenkin puuttuu joitakin 

ominaisuuksia, jotka tekisivät siitä varsinaisen XML-editorin. Tällaisia 

ominaisuuksia ovat esimerkiksi mahdollisuus luoda XML-merkkausta ilman 

XML Schemaa sekä omien skeematiedostojen laatimismahdollisuus. Word 2007 
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on edelleen ensisijaisesti tekstinkäsittelysovellus, jonka avulla voidaan tuottaa 

XML-merkkausta. 

Quint ja Vatton (2004) arvostelevat sitä, että suuri osa nykyisistä XML-

editoreista on johdettu suoraan SGML-työkaluista, jolloin ne toteuttavat niitä 

XML-kielen ominaisuuksia, jotka olivat valmiina jo SGML-merkkauskielessä. 

XML-kielen edut eivät muodostu pelkästään SGML-kielen 

yksinkertaistamisesta, vaan myös XML-kieltä varten kehitetyistä uusista 

ominaisuuksista, joita XML-laajennokset, XML-manipulointikielet ja XML-

sovellukset tuovat mukanaan. (Quint & Vatton 2004) 

Rockley (2002) on laatinut joitakin kysymyksiä, joita tulisi harkita XML-editoria 

valittaessa: 

• Tukeeko sovellus muunnosta toisiin formaatteihin? 

• Onko työkalussa samat ominaisuudet, jotka löytyvät perinteisistä 

tekstinkäsittelytyökaluista? 

• Tukeeko työkalu rakenteisessa muodossa olevien mallipohjien (engl. 

template) käyttöä? 

• Minkälainen grafiikkatuki sovelluksessa on? 

• Pakottaako sovellus dokumentin rakenteen olevan skeemamäärityksen 

mukainen ja ilmoittaako työkalu missä kohtaa virheet esiintyvät XML-

dokumentissa? 

• Kuinka käyttäjät lisäävät XML-elementtejä, poimitaanko ne esimerkiksi 

listasta? 

• Minkälainen tuki työkalussa on taulurakenteiden luomiseen? 

• Voiko sovelluksella jäljittää dokumenttiin tehtyjä muutoksia? 
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• Voidaanko käyttöliittymää muokata piilottamaan sovelluksen tai 

teknologian monimutkaisuutta? 

(Rockley 2002) 

3.2 Rakenteisten dokumenttien editorivaatimuksia 

Seuraavaksi esitellään joitakin rakenteisten dokumenttien muokkauksessa 

käytettävien editorien vaatimuksia. Vaatimukset on jaettu perusvaatimuksiin ja 

erityispiirteisiin. Iacob ja Dekhtyar (2005) ovat määrittäneet vaatimuksia, jotka 

perustuvat käyttäjien tarpeisiin sekä tarpeeseen tuottaa valideja dokumentteja. 

Nikunen ja Kuikka (1996) ovat keränneet ominaisuuksia, joita he ovat kohdan-

neet tarkastelemissaan editoreissa ja jotka heidän mielestään täydellisessä 

rakenteisten dokumenttien tuottamiseen tarkoitetussa editorissa tulisi olla. 

Editorien ominaisuuksia on kerätty myös Arbortextin Epic Editor (Arbortext 

2004)- ja Adoben Framemaker (Adobe 2007) -editorien ominaisuuksien kuvauk-

sista. Arbortextin ja Adoben kuvaukset eivät kata kaikkia kyseessä olevien edi-

torien ominaisuuksia. Viittauksen puuttuminen kyseessä olevaan editoriin ei 

tarkoita, että tämä ominaisuus välttämättä puuttuu kyseessä olevasta tuot-

teesta. Tarkoituksena ei ole vertailla eri valmistajien editoreita, vaan koostaa 

joitakin editorien ominaisuuksia. 

Editorien ominaisuudet on jaettu perusominaisuuksiin ja erityispiirteisiin, jotka 

on edelleen luokiteltu käyttäjää tukeviin toimintoihin, dokumenttien käsittelyä 

tukeviin toimintoihin ja ohjelmointitukeen. Perusominaisuuksiin on kerätty 

toimintoja, jotka löytyvät useista XML-editoreista ja joita tarvitaan usein XML-

dokumentteja laadittaessa. Erityispiirteisiin kuuluvat ominaisuudet ovat har-

vemmin käytettäviä toimintoja, eikä niiden puuttuminen estä XML-dokumentin 

laadintaa. Osa erityispiirteisiin kuuluvista toiminnoista on hyvinkin 

yksityiskohtaisia ja antavat kuvan siitä mitä kaikkia toiminnallisuuksia XML-

editorit voivat sisältää. 
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3.2.1 Perusominaisuudet 

Käyttäjää tukevat toiminnot 

• XML- tai SGML-merkkaus voidaan piilottaa käyttäjiltä. (Adobe 2007; 

Arbortext 2004; Iacob & Dekhtyar 2005; Nikunen & Kuikka 1996) 

• Tekstin sijoittamisen elementteihin tulee olla helppoa. Tekstin sijoittami-

nen voidaan tehdä valitsemalla sisällöksi haluttu arvo, jonka jälkeen 

valitaan rakenne-elementti jonka sisään arvo sijoitetaan. Vaihtoehtoisesti 

voidaan myös ensin lisätä elementti, jolle tämän jälkeen annetaan arvo. 

(Iacob & Dekhtyar 2005) 

• Tunnisteiden lisääminen voidaan tehdä valikoiden sekä näppäimistön 

pikakomentojen avulla. Pikakomentojen käyttö nopeuttaa työskentelyä 

kun editorin käyttäminen on tullut tutuksi. (Nikunen & Kuikka 1996) 

• Tekstin editointia varten on kaksi näkymää, joista toinen näyttää tekstin 

suunnilleen siinä muodossa, jolta lopputuloksen halutaan näyttävän ja 

toinen esittää puumaisen rakenteen dokumentista. Dokumenttia tulisi 

voida muokata nopeasti ja molemmissa näkymissä. Muokkaaminen on 

helpointa tehdä rakennenäkymässä, joka antaa käyttäjälle selkeämmän 

kuvan dokumentin hierarkkisesta rakenteesta ja siitä missä kohdassa 

hierarkkista rakennetta ollaan. (Adobe 2007; Arbortext 2004; Nikunen & 

Kuikka 1996) 

• Editori ohjaa käyttäjää editoinnin aikana. Pakolliset elementit tulee lisätä 

tekstiin automaattisesti ja käytettävissä olevat elementit ja attribuutit 

esittää tarvittaessa. Useat dokumentit on koottu useista lähteistä ja tie-

dostomuodoista ja niitä on ollut tekemässä useampi ihminen, jolloin 

virheellisiä dokumentteja syntyy myös helpommin. Editorilla tulee 

pystyä muokkaamaan viallisia ja osittaisia dokumentteja. Virheet tulisi 
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ilmoittaa yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla. (Nikunen & 

Kuikka 1996) 

• Editorissa on etsi- ja korvaa-toiminnot, joiden avulla voidaan etsiä teks-

tiä, elementtejä, attribuutteja, elementtien sisällä olevia merkkijonoja ja 

attribuuttien arvoja. Nämä kaikki tulisi myös olla mahdollista korvata 

uusilla arvoilla. (Arbortext 2004; Nikunen & Kuikka 1996) 

• Editori mahdollistaa rakenteisen tekstin esittäminen väliaikaisesti muo-

toiltuna tai julkaisumuodossaan. Editorin tulisi myös mahdollistaa ele-

menttien tekstisisältöjen piilottaminen, eli näyttää pelkkä raken-

nenäkymä, ja mahdollistaa yhdistelmäsisällön tuottaminen. (Nikunen & 

Kuikka 1996) 

• Editori tarkistaa dokumentin oikeellisuutta ja ilmoittaa virheistä 

samanaikaisesti kun käyttäjä työskentelee, eikä vasta dokumentin 

tallennusvaiheessa. (Arbortext 2004) 

Dokumenttien käsittelyä tukevat toiminnot 

• Mahdollisuus käsitellä ja liittää grafiikkaa, matemaattisia kaavoja ja 

tauluja dokumenttiin. (Nikunen & Kuikka 1996) 

• Editorin tulisi toimia kaikenlaisten skeemamääritysten ja niissä esiinty-

vien määritysten kanssa. DTD ja XML Schema ovat yleisemmin tuettuja 

skeemakieliä. (Adobe 2007; Arbortext 2004; Nikunen & Kuikka 1996) 

• Mahdollisuus tuottaa eri kielisiä sisältöjä. (Arbortext 2004; Adobe 2007; 

Nikunen & Kuikka 1996) 

• Editorilla voidaan tehdä XSLT-muunnoksia. (Adobe 2007; Arbortext 

2004) 
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3.2.2 Erityispiirteet 

Käyttäjää tukevat toiminnot 

• Käyttäjä voi muokata editorin ominaisuuksia luomalla makrokomentoja 

näppäimistölle. Käyttäjät voivat automatisoida työskentelyään 

makrokomentojen avulla. (Arbortext 2004; Nikunen & Kuikka 1996) 

• Dokumenttia voidaan muokata vedä ja pudota (engl. drag and drop) 

menetelmällä. Käyttäjä näkee dokumentin hierarkkisen rakenteen, josta 

hän voi hiiren avulla lisätä elementtejä dokumenttiin.  Editori ilmoittaa 

käyttäjälle onko kyseessä oleva elementti lisätty sallittuun paikkaan. 

(Arbortext 2004, Nikunen & Kuikka 1996) 

• Elementtien pikalisäyksen avulla editori esittää käyttäjälle ne elementit, 

jotka ovat sallittuja kyseiseen dokumentin kohtaan. Käyttäjä voi esimer-

kiksi lisätä todennäköisimmän elementin Enterin painalluksella. 

(Arbortext 2004) 

Dokumenttien käsittelyä tukevat toiminnot 

• Editori sallii käyttää erilaisia elementtien nimiä kuin mitä skeemassa on 

määritelty. Skeemassa käytetyt elementtien nimet saattavat olla lyhyitä, 

eivätkä aina kovin kuvaavia. Editorin kautta voidaan käyttäjälle esitet-

tävien elementtien nimiä muuttaa kuvaavimmiksi ja helpottaa näin 

dokumentin tuottajan työtä. Tallentuva XML-dokumentti sisältää kui-

tenkin skeemanmukaisen merkkauksen. (Arbortext 2004; Nikunen & 

Kuikka 1996) 

• Editori tukee pitkäkestoisia ja useiden henkilöiden toimesta tapahtuvia 

sisällöntuotantoprosesseja.  XML-editorin avulla käyttäjät voivat luoda 

kansioita tiedostopalvelimelle ja jakaa tiedostoja toisten käyttäjien kes-

ken samalla tavalla kuin tiedostonhallintaohjelmilla. Tämä mahdollistaa 
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tiedostojen automaattisen päivityksen oman työpisteen ja palvelimen 

välillä. (Arbortext 2004; Iacob & Dekhtyar 2005) 

• Editorilla pystytään luomaan käsiteltävästä dokumentista omia näkymiä 

ja tallentamaan niitä myöhempää käyttöä varten. Eri näkymiä pitäisi 

pystyä vaihtamaan dokumenttia editoitaessa. Näkymien avulla voidaan 

koostaa tietoja, jotka eivät ole kootusti nähtävillä yhdessä kohtaa doku-

menttia, vaan ovat hajautuneena useisiin paikkoihin. (Nikunen & Kuikka 

1996) 

• Editorin avulla voidaan seurata dokumentissa tapahtuvaa muutoshisto-

riaa. Editori merkitsee dokumenttiin tehdyt muutokset, lisäykset ja 

poistot, jotka voidaan myöhemmin hyväksyä tai hylätä asteittain tai 

koko dokumentin osalta. Muutoksien seurannan ollessa päällä käyttäjien 

tekemät muutokset merkitään dokumenttiin värikoodien avulla. Myös 

päivämäärä sekä muutoksen tehneen henkilön nimi esitetään. (Adobe 

2007; Arbortext 2004) 

• Editorilla voidaan luoda profiileja, joiden avulla sisältöä voidaan suodat-

taa tietyille kohderyhmille sopiviksi. Profiilien avulla dokumentista voi-

daan julkaista vain halutut kohdat halutussa formaatissa. (Arbortext 

2004) 

• Editorilla voi verrata kahta dokumenttia toisiinsa, jolloin dokumenteissa 

esiintyvät eroavaisuudet ilmoitetaan. (Adobe 2007; Arbortext 2004) 

• Usein käytettävää tietoa voidaan tallentaa tietovarastoihin, josta tietoa 

voidaan hakea ja uudelleenkäyttää. (Arbortext 2004) 

• Koostedokumenttien koostamisen ja laadinnan tuki. Dokumentti voi-

daan kostaa useista osista, joista jokaisella voi olla oma skeema ja eri laa-

tija. Dokumenteille voidaan määrittää käyttäjäoikeuksia dokument-

tikomponenteittain. (Arbortext 2004) 
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• Editori sisältää valmiita DTD-määrityksiä ja tyylitiedostoja usein käyte-

tyille dokumenteille. (Adobe 2007; Arbortext 2004) 

• Mahdollisuus muuntaa ei-rakenteisesessa muodossa olevia dokument-

teja rakenteiseen muotoon. (Adobe 2007; Arbortext 2004) 

• Mahdollisuus automaattisesti numeroida sivuja, kappaleita, alaviitteitä, 

tauluja ja muita dokumenttien osia. (Adobe 2007; Arbortext 2004) 

• Dokumenttien välille voidaan luoda ristiviittauksia, jolloin alkuperäiseen 

dokumenttiin tehdyt muutokset saadaan vaikuttamaan myös kyseessä 

olevaan dokumenttiin viittaamiin tiedostoihin, ilman että jokainen niistä 

on päivitettävä käsin. (Adobe 2007; Arbortext 2004) 

• Editori tukee dokumenttien julkaisemista näköongelmaisille henkilöille. 

(Adobe 2007) 

• Mahdollisuus tallentaa laaditut dokumentit esimerkiksi Word, PDF tai 

JPG-muotoon. (Adobe 2007; Arbortext 2004) 

• Editori tukee eri merkistöjen (engl. character set) käyttöä. Tämän lisäksi 

tavutus ja kieliopin tarkistus ovat toivottavia ominaisuuksia. (Adobe 

2007; Arbortext 2004; Nikunen & Kuikka 1996) 

• Editorilla voidaan luoda tauluja Microsoft Excelissä olevien tietojen poh-

jalta. (Arbortext 2004) 
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Ohjelmointituki 

• Editorissa on ohjelmointirajapinta (API, Application Programming 

Interface). (Adobe 2007; Arbortext 2004; Nikunen & Kuikka 1996) 

• Visual Basicin, Javan tai jonkun muun standardoidun ohjelmointikielen 

avulla voidaan luoda esimerkiksi valintalistoja ja valintanappeja tiedon 

syöttämisen helpottamiseksi. (Arbortext 2004) 

3.3 Esimerkkejä rakenteisten dokumenttien käytöstä 

XML-dokumentteja on käytetty useissa erisuuruisissa ja tyyppisissä organisaa-

tioissa. Seuraavaksi tutustutaan rakenteisten dokumenttien käyttöön suuressa 

teollisuusalan yrityksessä, Suomen eduskunnassa sekä Jyväskylän yliopistossa. 

3.3.1 SGML-dokumenttien käyttö teollisuusalalla 

Honkaranta ja Tyrväinen (2001) ovat tutkineet millä tavalla suuren teollisuus-

alan yrityksen koulutusmateriaalia tuottavan koneen käyttö- ja ylläpito-

ohjeiden uudelleenkäyttöä voitaisiin parantaa. 

Tutkimuksen kohteena olleella yrityksellä on neljä erilaista tuotantolinjaa ja yli 

20 erilaista tuotantoyksikköä. Tuotantolinjojen elinkaari on yleensä yli 20 

vuotta. Neljästä koneesta koostuvan tuotantolinjan käyttö- ja ylläpito-ohjeet 

voivat koostua yli 40 kansiosta arkistoitua paperia. Käyttö- ja ylläpito-ohjeita on 

voitava muokata asiakkaiden tarpeiden ja kyseessä olevan laitteen mukaan. 

(Honkaranta & Tyrväinen 2001) 

Ohjeistoa käyttävät kouluttajat sekä laitteen käyttöä opiskelevat koulutettavat. 

Kouluttajien on tärkeätä ymmärtää laitteiden toiminta ja sen käyttöä opiskele-

vien harjoittelijoiden tarpeet. On arvioitu, että riippuen koulutettavasta linjas-

tosta ja koulutuksen kohteena olevasta ryhmästä, 60-90% koulutuksen sisällöstä 

on jo valmiina käyttö- ja ylläpito-ohjeissa. Koska ohjeet sisältävät myös paljon 
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yksityiskohtaisia ohjeita, jotka eivät ole olennaisia koulutuksessa, on arvioitu 

että 40-70% ohjeiden sisällöstä uudelleenkäytetään koulutuksissa. (Honkaranta 

& Tyrväinen 2001) 

Käyttö- ja ylläpito-ohje on kokoelma rakenteisia dokumentteja, joista voidaan 

tuottaa ohjeistuksia sekä perusmateriaalia ja sisältöä koulutuksia varten. 

Käyttö- ja ylläpito-ohjeiden sisällön luonnissa on käytetty SGML-

merkkauskieltä ja DTD-skeemamäärityksiä. Ohjeistuksen tuottaminen alkaa 

manuaalisella valmistelulla, jossa suunnittelijat etsivät sopivia dokumenttipoh-

jia, jotka sopivat kyseessä olevaan tarkoitukseen. (Honkaranta & Tyrväinen 

2001) 

Dokumenttipohjia etsitään aikaisemmista käyttötilanteista ja kyseessä olevaan 

tilanteeseen liittyvien konetyyppien mukaan. Yhteen projektiin voi kuulua 

useita suunnittelijoita, useista eri tehtaista ja maista. Dokumenttipohjien etsin-

nän jälkeen dokumentoinnista vastaava yksikkö, joka yleisesti koostuu tekni-

sistä kirjoittajista ja avustajista, koostaa dokumentin suunnittelijoilta saatujen 

vaatimusten perusteella. Tämän jälkeen SGML-dokumentit muunnetaan 

vastaamaan viimeisimpiä DTD-määrityksiä. (Honkaranta & Tyrväinen 2001) 

Dokumenttien tuottamisessa käytetään useita eri DTD-määrityksiä ja työkaluja. 

Yrityksessä on huomattu SGML-kielen mukanaan tuomia etuja, kuten 

dokumenttien asettelun nopeutuminen ja helpottuminen. Aikaisemmin 

jokaisen tekstikohdan ulkoasu piti luoda käsin, nyt elementeille määritetään 

ehdot, joiden mukaan ulkoasu luodaan automaattisesti. Rakenteisen 

merkkaustavan koettiin myös mahdollistavan jatkokehityksen, kuten 

hakemistojen ja hypertekstirakenteiden luomisen. (Honkaranta & Tyrväinen 

2001) 

Vaikka rakenteisten dokumenttien mukanaan tuomat hyödyt tunnistetaankin, 

yrityksellä ei ole tarpeeksi resursseja käytettäväksi kehitystyöhön. Useiden eri 

DTD-määritysten kanssa työskentely on myös melko monimutkaista ja työlästä. 
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Viestintään käytettävien laitteiden ja tiedotuskanavien määrään kasvaessa, 

myös tiedon määrä kasvaa tehden dokumenttien hallinnasta samalla monimut-

kaisempaa. Käyttämällä rakenteisia dokumentteja tiedon hallinta on kuitenkin 

mahdollista. Dokumenttien suunnitteluvaiheeseen, metadatan luomiseen ja 

DTD-määrityksiin sekä niiden versiointiin on kuitenkin kiinnitettävä erityisesti 

huomiota. (Honkaranta & Tyrväinen 2001) 

3.3.2 SGML- ja XML-dokumenttien käyttö Suomen eduskunnassa 

Salminen (2005) sekä Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen ja Mustajärvi (2004) ovat 

tutkineet Suomen eduskunnan siirtymistä SGML- ja XML-kielien käyttöön. 

Suomen eduskunta aloitti dokumenttien standardoinnin 1994, ennen XML-

kielen olemassaoloa. Jatkuvat muutokset tekstinkäsittelysovelluksissa ja 

dokumenttiformaattien yhteensopimattomuusongelmat aiheuttivat ongelmia ja 

lisätyötä tiedonsiirrossa. Tulostuskustannukset olivat korkeita ja elektronisessa 

muodossa olevien dokumenttien pitkäaikaisesta tavoitettavuudesta ei oltu 

varmoja. Kyseessä olevaa ongelmaa ratkaisemaan perustettiin RASKE-projekti, 

jonka aloittivat yhteistyössä Suomen eduskunta, eräs ohjelmistoalan yritys ja 

joukko Jyväskylän yliopistossa työskentelevät tutkijoita. Myöhemmin 

ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, pääministerin toimisto ja eräs 

julkaisutalo liittyivät projektiin. (Salminen 2005; Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen 

& Mustajärvi 2004) 

Projektin tavoitteeksi valittiin SGML-standardin käyttöönotto. Projektin pää-

määränä oli kehittää viitekehys, jossa dokumenttien standardointia ei mielletä 

pelkkänä dokumenttiformaattien kehittämisenä, vaan myös liike- ja 

hallintoprosesseihin kuuluvien dokumenttien hallintajärjestelmien kehittämi-

senä. Rakenteisten dokumenttien tehokas käyttöönotto tulisi vaikuttamaan 

dokumentteihin sekä niihin liittyviin työprosesseihin, työntekijöiden tehtävä-

rooleihin ja työskentelyssä käytettäviin työkaluihin. (Salminen 2005; Salminen, 

Lyytikäinen, Tiitinen & Mustajärvi 2004) 
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Vuosien 1995-1998 välisenä aikana projektissa analysoitiin neljä kohdealuetta: 

tiedusteluprosessi, kansallinen lainsäädäntöprosessi, prosessi Suomen osallis-

tumisesta EU-lainsäädäntöön ja kansallinen budjettiprosessi. Jokaisen kohde-

alueen analysoinnin jälkeen niistä valittiin yksi tai useampi keskeinen 

dokumenttityyppi standardointia varten ja luotiin niille alustavat DTD-

määritykset. (Salminen 2005; Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen & Mustajärvi 

2004) 

RASKE-projektia seurasi muita projekteja, joissa tietyille osa-alueille toteutettiin 

SGML-sovelluksia sekä eduskunta ja ministeriöt uudistivat työprosessejaan. 

Ensimmäinen SGML-kielellä toteutettu dokumenttien tietovarasto tuli laki- ja 

säädöspankin käyttöön vuonna 1997. Vuonna 1998 valtionvarainministeriöön 

toteutettiin SGML-pohjainen budjetointijärjestelmä. Suurimmat muutokset 

SGML-merkkauksen käyttöön siirtymisestä aiheutuivat eduskunnassa. 

(Salminen 2005; Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen & Mustajärvi 2004) 

Dokumenttien tuottamistapojen ja työkalujen muuttamisessa oli iso työ, joka 

aiheutti muutoksia myös useiden ihmisten työskentelytavoissa. Dokumentteja 

ei enää tuotettu samalla tavalla kuin ennen. Tarvittavien muutosten perustelu 

työntekijöille sekä tulevien etujen esittely, on tärkeä osa otettaessa käyttöön 

uusia työskentelytapoja. Alussa lakia säätävällä osapuolella oli puutteita 

SGML-osaamisessa, eivätkä lakikäytännöt olleet myöskään tuttuja SGML-

konsulteille. Projektin edetessä molempien osapuolien tietämys kuitenkin kas-

voi. (Salminen 2005; Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen & Mustajärvi 2004) 

Vuoden 2000 loppuun mennessä SGML-sovellukset kattoivat kaikki eduskun-

nan lainsäädännölliset dokumentit. SGML-kielen käyttöönottoa on pidetty 

tärkeimpänä dokumenttienhallintaprojektina Suomessa. Projektin aikana 

SGML-kieli kehittyi XML-muotoon ja internet teknologiat kehittyivät lisäten 

intranet- ja ekstranet-järjestelmien määrää maailmanlaajuisesti. (Salminen 2005; 

Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen & Mustajärvi 2004) 
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RASKE2-projekti toteutettiin vuosina 2003-2006. Projektin tarkoituksena oli 

tukea hajallaan olevan tiedon integrointia ja järjestelmien yhteensopivuutta 

eduskunnassa ja ministeriössä XML-merkkauksen avulla. Tavoitteena oli 

kehittää menetelmiä, joissa metatietojen avulla saataisiin parannettua 

sisällönhallintaa ja siihen liittyviä palveluita. XML-teknologia tarjoaa useita 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia julkiselle hallinnolle e-hallinnon 

rakentamiseen. (Salminen 2005; Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen & Mustajärvi 

2004) 

Rakenteisten dokumenttien käyttöönoton vaikeutena on standardointi, jonka 

suorittaminen kohdeympäristössä on aina riippuvainen toisista standardointi-

toimista. Standardisointi tulee suorittaa samanaikaisesti useissa eri paikoissa ja 

useiden eri ryhmien sisällä. (Salminen 2005; Salminen, Lyytikäinen, Tiitinen & 

Mustajärvi 2004) 

3.3.3 XML-dokumenttien käyttö Jyväskylän yliopistossa 

Rinne (2005) kertoo pro gradu -tutkielmassaan kuinka Jyväskylän yliopiston 

informaatioteknologian tiedekunta käyttää XML-dokumentteja opinto-oppaan 

koostamisessa. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta julkaisee vuosittain opinto-

oppaan. Oppaasta julkaistaan nykyisin PDF-versio, jota käytetään oppaan pai-

namisessa sekä kaksi erilaista HTML-versiota. Opinto-opas on suunnattu 

uusille ja vanhoille opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille, mahdollisille tuleville 

opiskelijoille, jatko-opintoja suorittaville sekä henkilökunnalle. Oppaan kes-

keistä sisältöä ovat tutkintovaatimukset ja niistä tiedottaminen. Aikaisemmin 

opinto-opas on laadittu MS Word -tekstinkäsittelyohjelmalla ja muunnettu 

kolmansien osapuolien työkalujen avulla painossa käytettäväksi PDF-versioksi 

sekä verkkoon tulevaksi HTML-versioksi. (Rinne 2005) 

Rinteen (2005) mukaan oppaan laadintaprosessi on ollut mutkikas. Lähes kai-

killa sisällöntuottajilla on ollut käytössään omat Word-ohjelman tyylipohjat, 

joka on aiheuttanut ongelmia koostettaessa eri ihmisten tekemiä tiedostoja 
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lopulliseksi oppaaksi. Useat erilaiset tyylit ovat siirtyneet koostettuun oppaa-

seen, joka kasvattaa tiedoston kokoa huomattavasti aiheuttaen paljon työtä sekä 

pahimmassa tapauksessa kaataa koko ohjelman. (Rinne 2005) 

Rinne (2005) kertoo oppaan laadinnan olleen manuaalinen prosessi, vaikka osa 

sisällöstä on ajan mittaan tullut saataviksi tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmistä 

saatavia tietoja ovat esimerkiksi kurssikuvaukset, jotka kopioitiin ennen manu-

aalisesti Jyväskylän yliopistolla käytettävästä Korppi-opintotietojärjestelmästä. 

Havaittiin, että opinto-oppaan ja Korpissa olevien kurssikuvausten välillä olisi 

hyvä olla tiedonsiirtoyhteys niiden kopioinnin automatisointia varten. (Rinne 

2005) 

Rinteen (2005) mukaan opinto-oppaassa oli huomattu olevan useita kehittämis-

kohteita. Syksyllä 2004 käynnistettiin kehittämishanke, jonka tavoitteena oli 

parantaa opinto-oppaan sisältöä, laadintaprosessia sekä oppaan laadinnassa ja 

julkaisussa käytettäviä teknologioita.  Kehittämishanke jakautui XooZoo-

projektiin sekä sitä jatkavaan Xoo-jatkoprojektiin. (Rinne 2005) 

Keväällä 2006 tietotekniikan Kokako-sovellusprojekti kehitti käyttöliittymää 

XML-dokumenttien käsittelyyn ja koostamiseen, jonka kehitystyötä on jatkettu 

myös tämän jälkeen. Projektien tuloksena opinto-opas pystyttiin laatimaan 

XML-merkkauksen avulla, joka mahdollisti monikanavajulkaisun sekä sisällön 

puoliautomaattisen päivittämisen. 

Kesällä 2007 päätettiin kehitettyä julkaisumenetelmää soveltaa myös Jyväskylän 

yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan (jatkossa MLTK) 

opinto-otteen laadinnassa. XML-dokumenttien oli todettu olevan hyvä tapa 

opinto-oppaan laatimiseen. XML-merkatusta sisällöstä saatiin puoliautomaatti-

sesti tehtyä XSLT-muunnosten avulla kaksi erilaista HTML-versiota sekä 

LaTeX-ladontaohjelmalla (LaTeX 2008) muodostettava PDF-versio. MLTK:ssa 

on neljä laitosta: bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos 

sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos. 



 41 

Opinto-opasta alettiin koostaa ja muuttaa XML-muotoon IT-tiedekunalle aikai-

sempina vuosina tehtyjen oppaiden pohjalta. Oppaan rakennetta kuitenkin 

muutettiin hieman MLTK:n tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Oppaan koostamis-

prosessi eteni seuraavalla tavalla. MLTK:n amanuenssit laativat omaa laitostaan 

koskevat tekstisisällöt ja opintoasianpäällikkö oppaan muun yleisen tekstisi-

sällön, jonka jälkeen binäärimuodossa olevat dokumentit toimitettiin muutetta-

vaksi XML-muotoon. 

Muuntotyötä pystyttiin paikoitellen helpottamaan kolmansien osapuolten tar-

joamien työkalujen avulla. Symmetriset taulukkorakenteet voitiin esimerkiksi 

tallentaa ensin HTML-muotoon, joita muokkaamalla ne saatiin muutettua 

XML-muotoon. Suurimmaksi osaksi sisältö oli kuitenkin merkattava 

manuaalisesti, joka oli aikaa vievää työtä. Kurssitietojen automaattinen haku 

Korppi-opintotietojärjestelmästä nopeutti työtä omalta osaltaan, koska kaikkia 

kurssikuvauksia ei tarvinnut merkata käsin. 

Opinto-oppaan sisällössä on useita kohtia, jotka eivät muutu joka vuosi, tai joi-

hin tehdään vain pieniä päivityksiä. Oppaan ensimmäisen version laatiminen 

on näin ollen työläämpi prosessi kuin tulevien kertojen. Jatkossa valmiiseen 

rakenteeseen ei tarvitse tehdä niin paljoa muutoksia, pelkkä sisällön päivittä-

minen riittää useissa kohdissa. 

Jo aikaisempien opas-projektien aikana on kuitenkin havaittu muunnostyössä 

oleva manuaalisen työn suuri määrä ja pyritty kehittämään erilaisia 

vaihtoehtoja, joiden avulla dokumenttien manuaalista XML-muotoon 

muuntamista ei tarvitsisi tehdä niin paljoa. 

3.3.4 Havaintoja 

Rakenteisten dokumenttien tuottamisessa huomioitavia seikkoja on tutkittu 

laajasti. Esimerkiksi Honkarannan ja Tyrväisen (2001) sekä Salmisen (2005) tut-

kimuksista käy ilmi seuraavia asioita. 
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Salmisen (2005) mukaan rakenteisten dokumenttien on huomattu tuovan 

mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia ja helpottavan työskentelyä organi-

saatioissa. Rakenteisten dokumenttien käyttöönotto vaatii kuitenkin paljon 

resursseja. Uusien järjestelmien käyttöönotto ja standardointi on riippuvainen 

myös monista muista standardoinneista. Järjestelmien käyttöönotto pitää usein 

suorittaa samanaikaisesti useassa paikassa ja huomioida kaikki mukana olevat 

tahot, mikä tekee prosessista monimutkaisen. XML- tai SGML-merkkauksen 

käyttäminen dokumenttiformaattina johtaa uusien työtapojen opetteluun ja 

käytössä olevien tekniikoiden tuntemusta. (Salminen 2005) 

Honkarannan ja Tyrväisen (2001) mukaan rakenteisten dokumenttien laatimista 

on pidetty melko vaikeana, koska tähän työhön ei ole ollut sopivia työkaluja. 

Editorit ovat olleet kalliita ja niitä on täytynyt muokata vastaamaan organisaa-

tion tarpeita. Puutteellisista ohjelmistoista johtuen käyttäjät ovat voineet kokea 

pelkän rakenteisten dokumenttien lukemisen vaikeana. Pitkän rakenteisen 

dokumentin lukeminen ja tietyn kohdan etsiminen dokumentista, joka ei sisällä 

minkäänlaista ulkoasua, ei ole miellyttävää ilman sopivaa ohjelmistoa. Raken-

teisten dokumenttien käsittelyyn ja muunnosten tekoon on olemassa hyviä 

ohjelmistoja, mutta jos ohjelmien suorittamiin muunnoksiin halutaan tehdä 

pieniäkin muutoksia, on nämä usein tilattava ohjelmistotoimittajalta. Tällaiset 

toimenpiteet kuluttavat aikaa ja resursseja. (Honkaranta & Tyrväinen 2001) 

Honkaranta ja Tyrväinen (2001) ovat havainneet, että organisaatioissa voi olla 

käytössä useita erilaisia skeema-määrityksiä, joiden kanssa työskentely voi 

muodostua monimutkaiseksi. Tästä johtuen dokumenttien suunnitteluvaihee-

seen, dokumenttien metadatan laadintaan ja skeemojen hallintaan tulisi kiin-

nittää erityistä huomiota. XML-kieli yleistyy dokumenttiformaattina, mutta 

vielä ei kuitenkaan ole tarpeeksi tutkimustietoa siitä kuinka tekniikoita tulisi 

käyttää organisaatioympäristöissä. Rakenteisten dokumenttien käyttöönotto 

vaatii monialaista osaamista onnistuakseen. (Honkaranta & Tyrväinen 2001) 
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MLTK:n opinto-oppaassa käytettävä DTD-määritys on lähellä HTML-kielessä 

käytettävää skeemaa. Tämä mahdollistaa hyvin erilaisten ja vapaamuotoisten 

rakenteiden toteuttamisen. Oppaan yhteneväisyyden ja työn nopeuttamisen 

kannalta havaittiin tarve laatia yhteisiä käytäntöjä siitä minkälaisia rakenteita, 

asetteluja ja ulkoasuja missäkin tilanteessa noudatetaan. 

MLTK:n opinto-oppaan laadinnassa havaittiin myös kuinka suuri apu olisi, jos 

oppaaseen tulevien laitosten sisällöt tuotettaisiin suoraan XML-muotoon, ilman 

että niitä tarvitsisi erikseen muuttaa manuaalisesti binäärimuodosta XML-

muotoon. Tällä hetkellä oppaaseen tulevat päivitykset tullaan tekemään XML-

editorien avulla.  Päivitysten tekeminen ei vaadi syvällistä XML-osaamista, 

koska suurin osa muokkauksista käsittelee XML-dokumentissa esiintyvää 

sisältöä, eikä dokumentin rakennetta. XML-kielen perusteet tulee kuitenkin 

hallita.  

Word 2007 mahdollistaa ulkoisiin skeema-tiedostoihin pohjautuvien XML-

dokumenttien tuottamisen. Word on myös laajalti käytetty tekstinkäsittelyoh-

jelma ja sen käyttäminen on monille tuttua. Word 2007 voisi olla yksi mahdolli-

suus, jonka avulla XML-dokumentteja voitaisiin tuottaa tutussa työskentely-

ympäristössä. 
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4 WORDML-MERKKAUSKIELI JA WORD 2007 

Tässä luvussa esitellään Microsoft Office 2007 käyttämää Office Open XML -

tiedostoformaattia ja sen rakennetta. Tämän lisäksi tutustutaan Word 2007 

käyttämään WordprocessingML-merkkauskieleen ja sen avulla luotaviin XML-

dokumentteihin. 

Ricen (2006) mukaan XML-kielen yleistymisen myötä huomattiin edut, joita 

avoimen ja standardoidun formaatin käyttäminen mahdollistaa. XML helpotti 

IT-ammattilaisten työtä, koska XML-tiedostoja pystyttiin siirtämään ja käsittele-

mään erilaisten sovellusten avulla. Sovelluskehittäjät olivat huomanneet tar-

peen muuntaa aikaisemmilla MS Office -versioilla tehtyjä binäärimuotoisia 

dokumentteja XML-muotoon, koska binäärimuotoisia tiedostoja ei pystytty 

siirtämään ja käsittelemään sovellusten välillä samalla tavalla kuin XML-

tiedostoja. MS Office 2007 on ottanut käyttöön XML-pohjaisen tiedostoformaa-

tin tuoteperheensä tuotteille: MS Excel 2007, MS Word 2007 ja MS PowerPoint 

2007. XML-muotoon tallennettuja tiedostoja voidaan käsitellä millä tahansa 

ohjelmointikielellä, josta löytyy tuki XML-tiedostojen käsittelyyn. (Rice 2006) 

MS Office -tuoteperheen käyttämää uutta tiedostoformaattia kutsutaan nimellä 

Office Open XML (OpenXML). Mahdollisuus tallentaa dokumentit binääri-

muotoon, kuten Office 97 -ja Office 2003 -ohjelmissa, on edelleen olemassa. 

Dokumenttien oletustallennusformaattina on kuitenkin XML. (Ehrli 2006) 

Ehrli (2006) kertoo Microsoftin esitelleen XML-kielen käytön tuotteissaan MS 

Office Excel 2002 -taulukkolaskentatyökalussa. MS Excelin käyttämästä XML-

merkkauksesta käytetään nimeä SpreadsheetML. SpreadsheetML ei kuitenkaan 

pystynyt kuvaamaan kaikkia dokumentin osia XML-merkkauksen avulla. MS 

Office Word 2003 -tekstinkäsittelyohjelmassa otettiin käyttöön 

WordprocessingML (WordML) niminen merkkaus, jonka avulla koko 

dokumentti pystyttiin kuvaamaan XML-muodossa. Merkkauksessa esiintyi 

kuitenkin joitakin rajoituksia, kuten binäärimuodossa olevien tietojen 
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lisääminen XML-dokumenttiin. Dokumentissa olevat kuvat esimerkiksi 

tallentuivat dokumentin mukana, jolloin tiedoston koko kasvoi etenkin 

tuotettaessa paljon kuvia sisältäviä dokumentteja. (Ehrli 2006) 

4.1 Office OpenXML ominaisuuksia 

Ecma-standardointijärjestö on kuvannut XML-merkkauksen ominaisuuksia 

sekä miten ne esiintyvät OpenXML-formaatissa. Tässä luvussa esitellyt 

OpenXML ominaisuudet pohjautuvat pääasiallisesti Ecman Office Open XML 

Overview -kuvaukseen (Ngo 2006). 

Yhteentoimivuus 

OpenXML-merkkausta tuottavia ja hyödyntäviä sovelluksia voidaan tuottaa 

useilla eri ohjelmistoalustoilla. Vanhaan binääri-formaattiin verrattuna 

OpenXML ei sisällä rajoitteita videoissa, kuvissa- tai audio-tiedostoissa 

käytettävien tiedostoformaattien suhteen, vaan kaikki tiedostoformaatit ovat 

tuettuja. (Ngo 2006) 

Ecman Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan WordprocessingML-

fonttimääritykset voivat myös sisältää tietoja, jotka auttavat korvaavan fontin 

löytämisessä, jos alkuperäinen ei ole saatavilla (Ngo 2006). Silloin, kun määri-

tettyä fonttia ei löydy, etsitään fonttimäärityksien yhteyteen lisättävien tietojen 

avulla kyseessä olevaa fonttia mahdollisemman lähellä oleva fontti. Määrityk-

sien avulla kuvataan muun muassa fonttiperhe, johon kyseessä oleva fontti 

kuuluu. (Ecma International 2006b) 

Ngon (2006) mukaan OpenXML välttää ajonaikaisia riippuvuuksia ulkoisiin 

ohjelmistoihin, joita on käytetty jonkun dokumentin osan laadinnassa. Ulkoinen 

sovellus voi esimerkiksi tuottaa kuvan dokumenttiin, mutta jos kuvan tuottava 

sovellus ei olekaan saatavana tai ei pysty toimimaan, ei kuvaa voitaisi lisätä 

dokumenttiin. Tämän takia dokumenttitiedosto voi sisältää itsessään kuvatie-

dostoja, jolloin se ei ole riippuvainen muiden sovellusten toiminnasta. Tällä 
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tavalla meneteltiin jo vanhemman binääri-formaatin kanssa. OpenXML välttää 

myös riippuvuuksia parametreihin, jotka kuuluvat dokumentin tuottavalle 

sovellukselle, mutta eivät ole sitä käyttävän sovelluksen ominaisuuksia. (Ngo 

2006) 

Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan Alternate Content Block -

niminen ominaisuus mahdollistaa sellaisen toiminnallisuuden tallentamisen, 

jota ei ole määritetty Office Open XML -määrityksessä. Sovelluskehittäjät voivat 

tarvita tällaista ominaisuutta laajentaessaan Open XML -formaattia vastaamaan 

omia vaatimuksiaan. Alternate Content Block -toiminnon avulla voidaan tal-

lentaa erilaisia tapoja sisällön esittämiseen, joista käyttäjälle voidaan tapaus-

kohtaisesti esittää sellainen, joka vastaa sille määritettyjä ehtoja. Ulkopuolinen 

sovellus voi esimerkiksi luoda toiminnallisuuden, jossa tekstikappaleen väri 

muuttuu satunnaisesti joka kerta kun se esitetään. Tällaista ominaisuutta ei ole 

toteutettu valmiina OpenXML-määrityksessä, mutta se on mahdollista toteuttaa 

Alternate Content Block -toiminnon avulla. (Ecma International 2006b) 

Alternate Content Block toimii ohjelmointikielissä käytettävän if-else -

ehtorakenteen tavoin. Jos Word 2007 ei osaa esimerkiksi toteuttaa automaatti-

sesti vaihtuvaa kappaleen väriä, voidaan suorittaa toiminto jossa on itse määri-

telty kappaleelle joku haluttu väri. 

Tärkeimpänä yhtyeentoimivuuteen vaikuttava tekijä on kuitenkin XML-kielen 

ja XML-nimiavaruuksien käyttö (Ngo 2006). 

Kansainvälisyys 

Ngon (2006) mukaan OpenXML tukee useita eri kieliä ja kieliin liittyviä omi-

naispiirteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi vasemmalta oikealle ja oikealta vasem-

malle kirjoitetut kielet sekä niiden yhdistelmät. Numerot voidaan samalla 

tavalla esittää eri muodoissa, kuten kirjoitetussa muodossa tai eri kansalaisuuk-

sien merkkaustapojen mukaisesti. Samalla tavalla päiväykset on mahdollista 
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esittää erilaisilla tavoilla. Jokaisen kappaleen kohdalle voidaan haluttaessa mää-

rittää mitä kieliasetusta sen kohdalla käytetään. (Ngo 2006) 

Helppo omaksuttavuus sovelluskehittäjille 

Ngon (2006) mukaan OpenXML-määrityksessä kuvataan laaja joukko erilaisia 

ominaisuuksia. OpenXML-kieltä noudattavien sovellusten ei kuitenkaan 

tarvitse tukea näitä kaikkia ominaisuuksia.  Sovelluksien toiminnat voivat 

keskittyä ja rajoittua tiettyihin alueisiin, kuten esimerkiksi dokumenttien 

kopiointioikeuksien päivittämiseen. Tämänkaltaisia sovelluksia voidaan luoda 

vaikka kaikki OpenXML-ominaisuudet eivät olisikaan tuttuja. (Ngo 2006) 

Ngo (2006) kertoo OpenXML-tiedostoformaatin pohjautuvan ZIP-pakkaukseen 

ja XML-merkkaukseen, joiden molempien käsittelyä varten on olemassa useita 

sovelluksia ja jotka molemmat ovat tuttuja tekniikoita useille sovelluske-

hittäjille. Varsinainen dokumentti muodostuu useista XML-tiedostoista, jotka 

liittyvät toisiinsa suhteiden avulla. Yksittäisiä XML-tiedostoja voidaan näin 

ollen muokata turvallisesti koskematta muihin dokumentin osiin. (Ngo 2006) 

Modulaarisuus 

Ngon (2006) mukaan Office Open XML -dokumentti muodostuu osista, joihin 

voi kuulua esimerkiksi dokumentin ylätunniste (engl. header). Jokainen osa 

määrittää tietyn osan dokumentin sisällöstä. Koostamalla osat yhteen muodos-

tuu lopullinen dokumentti. Kun tiedostosta halutaan muuttaa jotakin kohtaa, 

etsitään sitä vastaava dokumenttiosa ja tehdään siihen tarvittavat muutokset, 

muihin dokumenttiosiin ei tarvitse koskea. Tällä tavalla vältytään vahingossa 

muokkaamasta muita XML-tiedostoja. (Ngo 2006) 
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Tiiviys 

Tiedostoformaatti perustuu ZIP-pakkaukseen, jonka ansiosta tiedostot ovat 

keskimäärin 25% pienempiä kuin binääri-tiedostot. Parhaimmillaan tiedosto voi 

olla 75% pienempi. (Ngo 2006) 

OpenXML-dokumenteissa usein toistuvat elementtien nimet ovat lyhyitä ja 

vievät näin vähemmän tilaa, etenkin pakkaamattomassa muodossa. Tiiviyttä 

lisää myös toisteisten merkintöjen poistaminen. Toisteiset tiedot talletetaan vain 

kerran, joihin sitten viitataan myöhemmin. (Ngo 2006) 

Muita ominaisuuksia on esimerkiksi SpreadsheetML-merkkauksessa tapahtuva 

solujen tallentaminen, joka jättää tyhjät solut tallentamatta, tehden tiedostosta 

näin pienemmän. (Ngo 2006) 

Siirrettävyys 

Ngon (2006) mukaan OpenXML on suunniteltu tukemaan kaikkia niitä ominai-

suuksia, jotka ovat olleet mukana MS Officen 97 -binääriversioissa. Word 2007 

tarkoituksena on säilyttää kaikki tiedot, joita ulkoiset sovellukset ovat voineet 

luoda niillä laadittuihin tiedostoihin. Esimerkiksi, jos vektorikuva muutetaan 

bittikartta-muotoon, häviää tiedostosta sille ominaisia ominaisuuksia. Word 

2007 säilyttää tiedostoissa ominaisuuksia, joita sen luonut sovellus tarvitsee 

tiedoston muokkaukseen.  (Ngo 2006) 

Organisaatio sisäisten tietojen hyödyntäminen 

Organisaatiot voivat käyttää omia ulkoisia skeematiedostojaan tai muita val-

miita skeemoja OpenXML-dokumenttien loogisen rakenteen määrittelyssä. 

Käytettävien skeemojen on oltava XML Schema -muotoisia. (Ngo 2006) 
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Mahdollisuus luoda uutta 

Sovelluskehittäjät voivat toteuttaa OpenXML-formaattia hyödyntäviä 

sovelluksia, joita ei ollut olemassa vielä MS Officen -binääriversioiden aikaan, 

tai silloin kun OpenXML määritettiin. Mahdollisia uusia toiminnallisuuksia 

voivat olla esimerkiksi automaattisesti OpenXML-tiedostoja tuottavat 

sovellukset tai XSLT-muunnokset OpenXML-muotoon tai siitä pois. (Ngo 2006) 

4.2 Office Open XML -tiedostoformaatti 

Tässä luvussa tutustutaan Office Open XML -tiedostoformaattiin.  Tiedostofor-

maatin esittely pohjautuu pääosin Microsoftin MSDN-kirjaston dokumentteihin 

Walkthrough: Word 2007 XML Format (Ehrli 2006) ja Introducing the Office 

(2007) Open XML File Formats (Rice 2006). 

Ehrlin (2006) mukaan Microsoft Office tallentaa kaikki dokumentissa tarvittavat 

tiedostot paketiksi (engl. package), jonka luomisessa käytetään ZIP-pakkausta. 

Muuttamalla tallennetun tiedoston tiedostoformaattia kuvaava pääte ZIP-

muotoon, voidaan paketti avata normaalilla ZIP-tiedostojen purkamiseen 

soveltuvalla ohjelmalla. Käytössä olevat tiedostopäätteet riippuvat käytettä-

västä MS Office -tuoteperheen ohjelmasta. MS Word 2007 tallentaman tiedoston 

käyttämä tiedostopääte on docX. (Ehrli 2006) 

Rice (2006) kertoo tallentuvien docX-pakettien koostuvan useista tiedostoista, 

joista osa on yhteisiä kaikille MS Office -perheen tuotteille. Yhteisiä tiedostoja 

ovat esimerkiksi dokumentti ominaisuudet (engl. document properties), suh-

teiden kuvaukset, tyylitiedostot, taulukot, hyperlinkit, kaaviot ja kuvat. Muut 

tiedostot ovat sovelluskohtaisia kuten MS Excelin laskentataulukot (engl. 

worksheet), MS PowerPointin diat (engl. slide) ja MS Word dokumenttien ylä- 

ja alatunnisteet (engl. header/footer). Pakettiin kuuluvat erilliset dokument-

tiosat yhdessä muodostavat varsinaisen dokumentin, joka sisältää viittauksia 

näihin dokumenttiosiin. Dokumenttiosat ovat XML-muotoisia ja noudattavat 
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niille ennaltamääritettyjä XML-skeemoja. (Rice 2006) WordML-skeemassa on 

esimerkiksi määritetty minkälaisia rakenteita taulukoissa voi esiintyä. Doku-

mentin rakenne voidaan kuvata myös käyttäjän itse luotujen skeemojen avulla. 

Word 2007 ominaisuutta toimia käyttäjän itse määrittelemien skeemojen 

pohjalta testataan luvussa kuusi. 

Kuviossa 2 esitetään docX-paketin rakenne. Tiedostosäiliö kuvaa dokumenttia 

ja sen sisällä näkyvät dokumentin muodostavat osat, joihin varsinaisessa 

dokumentissa viitataan. Avaamalla ZIP-päätteiseksi nimetty paketti voidaan 

paketin sisällä olevasta word-kansiosta löytää document.xml-tiedosto, joka 

sisältää dokumentissa olevaa tekstisisältöä. Dokumentissa esiintyvät kuvat 

löytyvät paketin sisällä olevasta erillisestä media-kansiosta. Dokumentin omi-

naisuudet määrittävät XML-tiedostot sijaitsevat docProps-kansion sisällä. 

 

Kuvio 2. docX-säiliö (Rice 2006) 
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Uuden tiedostoformaatin kolme keskeisintä osaa ovat Part items, Content Type 

items ja Relationship items. Jokainen Part item vastaa yhtä tiedostoa tiedos-

tosäiliössä. Esimerkiksi, jos MS Excelin tuottama paketti puretaan, löydetään 

workbook.xml-tiedosto ja useita sheet.xml-tiedostoja. (Ehrli 2006) 

Workbook.xml kuvaa Excel-dokumenttia, jossa voi olla useita välilehtiä. Jokai-

nen välilehti kuvataan omalla sheet.xml-tiedostolla. 

Ehrlin (2006) mukaan Content type items -elementtien avulla kuvataan minkä 

tyyppisiä tiedostoja dokumentti sisältää. Tämän avulla MS Office ja muut 

työkalut voivat määrittää jokaisen dokumentin osan tiedostotyypin, jota tietoa 

voidaan käyttää apuna dokumentin käsittelyssä. Kuvatiedoston tiedostotyyppi 

voi olla esimerkiksi images/jpeg. Relationship items kuvaa suhteet siitä kuinka 

dokumentinosat yhdistetään, niin että ne muodostavat varsinaisen 

dokumentin. (Ehrli 2006) 

4.2.1 Dokumenttiosat 

Word jakaa dokumentin useisiin loogisiin osiin, joista jokaisen alle on tallen-

nettuna tietty osa dokumentista kuten kommentit, tyylimääritykset, listamää-

ritykset, ylätunnisteet, kaaviot, diagrammit, dokumentin runko ja kuvat. 

Tiedoston oikeellisuus määrittyy tiedostojen välisten suhteiden avulla, eikä tie-

dostorakenteen. 

Ehrlin (2006) mukaan paketti edustaa dokumenttia, jonka sisällä on osia, jotka 

koostettaessa muodostavat varsinaisen dokumentin. Taulukossa 1 on esitetty 

Word 2007 –ohjelman luomia tiedostoja ja kansioita, joita docX-säiliö voi 

sisältää. (Ehrli 2006) 
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Taulukko 1. Word 2007 tiedostosäiliö (Ehrli 2006) 

Content_Types.XML -tiedosto Kuvaa jokaisen dokumentissa esiinty-
vän osan tiedostotyypin. 

_rels-kansio Kansio sisältää .rels-tiedostot, jotka 
määrittävät  jokaisen dokumentin 
osan suhteet. 

 

rels-tiedostot Kuvaavat suhteet, jotka aloittavat 
dokumenttirakenteen. Kutsutaan 
suhdeosaksi (engl. relationship part). 

datastore-kansio Sisältää dokumenttiin kuuluvia 
käyttäjän itse määrittämiä XML-
tiedostoja.  

item1.xml-tiedosto Sisältää jotain dokumentissa esiinty-
vää tietoa, esimerkiksi itse luodun ylä-
tunnisteen. 

docProps-kansio Sovelluksen ominaisuuksia kuvaavat 
osat. 

App.xml-tiedosto Sisältää kyseessä olevalle sovellukselle 
ominaisia ominaisuuksia. 

Core.xml-tiedosto Sisältää yleisiä ominaisuuksia kaikille 
tiedostoille, jotka pohjautuvat Open 
Packaging Conventions -
dokumenttiformaattiin. Open 
Packaging Conventions kuvailee 
tavan, jolla tietoa pakataan ZIP-
pohjaiseen tiedostomuotoon. 
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4.2.2 Sisältötyypit 

Jokaisella dokumentin osalla on oma sisältötyyppinsä. Jos kyseessä on Word 

2007 avulla luotu XML-osa, voidaan sisältötyypistä päätellä sen rakennetta. 

Tyypillinen sisältötyyppi alkaa sanalla ”word”. Seuraavaksi tulee merkintä 

vnd, joka on lyhennys sanasta vendor, jolla tarkoitetaan toimittajaa. Tässä tapa-

uksessa sillä viitataan siihen sovellukseen, joka on tuottanut kyseessä olevan 

tiedoston. 

Content_Types.xml-tiedostossa esitetään jokainen dokumentissa esiintyvä osa 

ja sen sisältötyyppi. Kuviossa 3 esitetään sisältötyyppi, joka kuvaa WordML-

dokumentissa esiintyvän XML-muotoisen alaviitteen, jollainen voi löytyä 

Content_Types.xml-tiedostosta. Esimerkistä huomataan, että dokumentin osan 

word/endnotes.xml sisältötyyppi on muotoa 

vnd.openxmlformatsofficedocument.wordprocessingml.endnotes+xml. 

Dokumentissa mahdollisesti esiintyvien JPEG-kuvatiedostojen tiedostotyyppi 

olisi puolestaan image/jpeg. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  

<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">  

    <Override PartName="/word/endnotes.xml"  

     ContentType="application/vnd.openxmlformats- 

     officedocument.wordprocessingml.endnotes+xml"/> 

Kuvio 3. Content_Types.xml (Ehrli 2006) 

 

4.2.3 Suhteet 

Ricen (2006) mukaan suhteiden avulla määritetään, kuinka dokumenttiosat 

suhtautuvat toisiinsa ja muodostavat varsinaisen dokumentin. Ne määrittävät 

dokumenttiosan ja dokumentin välisen suhteen. Jokaiseen dokumentin osaan 

liittyy ainakin yksi viittaus. Suhteita tarkastelemalla voidaan muodostaa koko-
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naiskuva dokumentista, ilman että sitä muodostavia dokumenttiosia tarvitsee 

avata.  (Rice 2006) 

Ehrlin (2006) mukaan dokumentin muodostavia tiedostoja voidaan nimetä 

uudelleen ja siirtää toisiin paikkoihin kansiorakenteessa, kunhan huolehditaan 

siitä, että myös suhdeviittaukset muutetaan. Suhteet määrittävät tiedostot tal-

lentuvat dokumenttipaketissa _rels-kansioon. Tietyn dokumenttiosan suhteita 

kuvaava tiedosto on nimetty rels-päätteellä, joka lisätään alkuperäisen doku-

menttiosan nimen päätteeksi. Word 2007 avulla luotu tiedosto tallentuu 

oletusarvoisesti tunnisteella /word/document.xml. Dokumentin suhteita 

kuvaava tiedosto löytyy tällöin kansiorakenteesta /word/_rels, jossa on 

tiedosto document.xml.rels. (Ehrli 2006) 

Jokaisella suhteella on sille määrätty lähde ja kohde. Lähde on se dokumentin 

osa, jonka mukaan suhde on nimetty. Esimerkiksi kaikilla suhteilla 

document.xml.rels-tiedoston sisällä on lähteenä document.xml. Jokainen .rels-

tiedosto sisältää relationships-elementin, jonka lapsielementteinä on 

relationship-elementtejä. Relationship-elementtien attribuutteina on kyseessä 

olevan suhteen id-tunniste, kohteen nimi ja kohteen sisältötyyppi. (Ehrli 2006) 

Lähteet ovat siis dokumentin osia, jotka muodostavat varsinaisen kohteena ole-

van dokumentin. 

Koko tiedostopakettia kuvaavat suhteet löytyvän tiedostopaketin juuressa ole-

vasta _rels-kansiosta, jossa sijaitsee suhteet kuvaava .rels-tiedosto  (Ngo 2006). 

Tiedostossa kerrotaan esimerkisi kansiorakenne, josta document.xml-tiedosto 

löytyy. 

Kuviossa 4 esitetään miltä tyypillinen relationships-elementti 

document.xml.rels-tiedostossa voi näyttää. Target-attribuutti kertoo minkä 

dokumenttien osana document.xml esiintyy. Type-attribuutti ilmaisee näiden 

kohdedokumenttien sisältötyypin. Kuviossa esiintyvät neljä viittausta doku-

menttiosiin ovat oletusdokumenttiosia, jotka sisältävät dokumentin perusomi-
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naisuuksia. Viittaukset dokumentin ominaisuuksia kuvaaviin tiedostoihin ovat 

riveillä 1, 2 ja 4. Rivillä 3 on viittaus varsinaiseen tekstille tarkoitettuun doku-

menttiosaan, document.xml. (Ehrli 2006) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  

<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"> 

1.    <Relationship Id="rId3" Type= 

        "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended- 

        properties Target="docProps/app.xml"/> 

2.     <Relationship Id="rId2" Type= 

        "http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties"  

        Target ="docProps/core.xml"/> 

3.    <Relationship Id="rId1" Type= 

       "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument"  

       Target ="word/document.xml"/> 

4.     <Relationship Id="rId4" Type= 

       "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/custom-properties"  

       Target ="docProps/custom.xml"/> 

</Relationships> 

Kuvio 4. Tyypillinen .rels-tiedosto (Ehrli 2006) 

 

4.3 Office Open XML -merkkauskieliperhe 

Office Open XML on Ecma Internationalin hyväksymä Ecma-standardi, jonka 

Ecma International on myös antanut ISO-standardointijärjestölle (International 

Organization for Standardization) hyväksyttäväksi ISO-standardiksi. (Ecma 

International 2006a) 
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Open XML ei kuitenkaan ole ainakaan vielä tullut hyväksytyksi viralliseksi 

ISO-standardiksi (International Organization for Standardization 2007).  

Ngo (2006) kertoo Office Open XML -formaatin sisältävän merkkauskielen 

tekstidokumenttien (engl. word-processing document), esityksien (engl. 

presentation) ja taulukoiden (engl. spreadsheet) merkkaamiseen. Jokaiselle 

näistä dokumenttityypeistä on määritetty oma merkkauskielensä. Word 2007 

avulla luotavien tekstidokumenttien käyttämä merkkauskieli on 

WordprocessingML (WordML) ja PowerPoint-sovelluksella luotavien 

esityksien PresentationML. Excel-taulukkolaskenta käyttää SpreadsheetML-

nimistä merkkausta. (Ngo 2006) 

Ecman Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan WordprocessingML-

dokumentti koostuu tekstille tarkoitetusta osasta, dokumentista viitattaville 

kuville tarkoitetusta osasta sekä mahdollisesti osista jotka määrittävät doku-

mentin ominaisuuksia, tyylejä ja fontteja. SpreadsheetML-dokumentti sisältää 

erillisen osan jokaiselle laskentataulukolle (engl. worksheet) sekä mahdollisesti 

myös kuville. PresentationML-kielessä on erillinen osa jokaiselle dia-lehdelle. 

(Ecma International 2006b) 

Seuraavaksi tutustutaan Word 2007 käyttämään WordprocessingML-

merkkaukseen ja joihinkin sen ominaisuuksista Ecman Office Open XML -

standardin pohjalta. Standardin kolmas osa esittelee Open Office XML -

tiedostoformaattiin kuuluvat merkkauskielet; WordprocessingML, 

SpreadsheetML ja presentationML, joista kahteen jälkimmäiseen ei tässä 

tutkielmassa perehdytä. 

4.3.1 WordprocessingML 

Ecman Office Open XML -määrityksessä (2006b) kerrotaan WordprocessingML-

dokumentin koostuvan kokoelmasta niin kutsuttuja tarinoita (engl. stories). 

Tarina on tietty alue dokumentissa esiintyvästä tekstistä. Tarinat voivat olla 
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kommentteja (engl. comment), loppuviitteitä (engl. end note), alatunnisteita 

(engl. footer), alaviitteitä (engl. footnote), kehyksiä (engl. frame), sanastodoku-

mentteja (engl. glossary document), päätarina (engl. main story), alidokumentti 

(engl. sub document) tai tekstilaatikko (engl. text box). Kaikki nämä osat, 

sanastodokumenttia lukuun ottamatta, käyttävät hyväkseen samoja ominai-

suuksia esitysmuodon määrittämiseen. Näitä ominaisuuksia ovat fontteja kos-

kevat tiedot, tyylimääritykset, numerointimääritykset ja dokumentin asetukset. 

(Ecma International 2006b) 

Kuviossa 5 on WordML-dokumentti, joka sisältää sanan: ”Ankkalinna”. 

1. <w:document xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main">   

2. <w:body>  

3.       <w:p>  

4.           <w:r> 

5.               <w:t>Ankkalinna</w:t> 

6.           </w:r> 

7.       </w:p> 

8.   </w:body> 

9. </w:document> 

Kuvio 5. WordML-dokumentti 

 

Yksinkertainen WordprocessingML-dokumentti koostuu seuraavista osista: 

• Kuviossa 5, rivillä 1, on WordprocessingML-dokumentin juurielementti, 

document. Dokumentin sulkeva lopputunniste on rivillä 9. Document-

elementti voi sisältää myös dokumentin taustaväriä ja kuvia koskevia 

määrityksiä. (Ecma International 2006b) 

• Kuviossa 5, rivillä 2, on body-elementin alkutunniste. Body-elementti toi-

mii säiliönä, jonka sisällä olevat muut elementit muodostavat dokumen-
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tin varsinaisen sisällön. Body-elementin sisältö koostuu erilaisista 

lohkotason (engl. block level) elementeistä, joita ovat muun muassa kap-

peleet, taulut ja itse määritetty XML-merkkaus. Validissa WordML-

dokumentissa on oltava body-elementti. (Ecma International 2006b) 

Body-elementin sulkeva lopputunniste on rivillä 8. 

• Kuviossa 5, rivillä 3, on kappaletta (engl. paragraph) kuvaavan p-

elementin alkutunniste. Lopputunniste on rivillä 7. 

• Kuviossa 5, rivillä 4, on ajo-elementin (engl. run), r-alkutunniste. Ajon 

lopputunniste on rivillä kuusi. Ajot kuvaavat tekstialueita, joilla on 

yhteisiä ominaisuuksia. Dokumentissa esiintyvä teksti pitää rajoittaa 

kuulumaan yhteen tai useampaan ajoon. (Ecma International 2006b) 

Van Vugt (2007) kertoo kappaleen koostuvan yhdestä tai useammasta 

ajosta, jotka esitetään kokonaisuutena. Ajo on matalimman tason ele-

mentti, jossa voidaan määritellä ulkoasua kuvaavia määrityksiä. Kappa-

letta koskevat ulkoasumuutokset vaikuttavat kaikkeen sen sisällä 

olevaan tekstiin, kuten riviväleihin. Ajo-tasolla voidaan vaikuttaa esi-

merkiksi yksittäisten merkkien ulkoasuun, kuten siihen onko joku kohta 

tekstistä lihavoitu. (Van Vugt 2007) 

Kappaletasolla määritetyt ulkoasumääritykset vaikuttavat kaikkiin ajoi-

hin, jotka ovat kyseessä olevan kappaleen sisällä. Ajojen avulla voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi sanojen tai kirjainten muotoiluun.  

• Kuviossa 5, rivillä 5, on t-tekstielementti, joka sisältää dokumentissa 

esiintyvän tekstisisällön. Esimerkissä t-elementin arvona on 

”Ankkalinna”. 
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Kuviossa 6 kuvataan tekstihiearkkian rakenne. Kappale muodostuu yhdestä tai 

useammasta ajosta. Ajojen sisällä kuvataan varsinainen tekstisisältö. 

 

Kuvio 6. Tekstihiearkkia (Van Vugt 2007) 

 

Kuviossa 7 esitetään dokumentin WordML-merkkaus, jossa on mukana ulko-

asun määrityksiä. Dokumentissa esiintyvä teksti on keskitetty ja kursivoitu. 

1. <w:p>  

2.    <w:pPr>  

3.        <w:jc w:val="center"/>  

4.    </w:pPr>  

5.    <w:r>  

6.        <w:rPr>  

7.            <w:i/>  

8.        </w:rPr> 

9.        <w:t> 

10.            ”Aku Ankan näytenumero ilmestyi 5. joulukuuta 1951. 

11.              Sitä myytiin heti kättelyssä 34017 kappaletta.” 

12.         </w:t>  

13.    </w:r>  

14. </w:p> 

Kuvio 7. Ulkoasumuotoiluja sisältävä WordML-merkkaus 

 

Kuviossa 7, rivillä 1, on kappale-elementin alkutunniste. Seuraavalla rivillä pPr-

elementti (paragraph properties) aloittaa kappaleen ominaisuuksien määrittä-

misen. Kuvion 7 kappale on määritetty olemaan keskitettynä. Kaikki kappaleen 
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sisällä esiintyvä sisältö merkataan näin ollen keskitettynä. Kappaletason 

ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi tekstin keskitys, sisennykset ja rivivälien 

määrittäminen. 

Ecman Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan ajot määrittelevät teks-

tialueita, joilla on yhteiset ominaisuudet. Nämä ominaisuudet ilmaistaan r-

elementin sisällä. Kaikkien r-elementin sisällä olevien elementtien ominaisuuk-

sia säädellään rPr-elementillä (run properties), jonka täytyy olla r-elementin 

ensimmäinen lapsielementti. rPr-elementin sisällä määritetyt ominaisuudet, 

vaikuttavat muihin r-elementin sisällä määriteltyihin lapsielementteihin. rPr-

elementin avulla voidaan säädellä minkälaisena tulevien teksti-elementtien 

sisältö esitetään. (Ecma International 2006b) 

Ajon aloittava alkutunniste on kuvion 7 rivillä 5 ja ajon muotoilujen aloittava 

rPr-elementti rivillä 6. Ajon sisällä esiintyvä teksti määritetään olemaan kursi-

voitu. Rivillä 9 alkaa varsinaisen tekstin määrittävän teksti-elementin aloitus. 

Teksti-elementin sisältö merkataan kursivoituna.  

Kappaleen sisälle voitaisiin haluttaessa tehdä toinen ajo määrittelemällä uusi r-

elementti. Tämän uuden ajon sisällä oleva teksti esitettäisiin myös keskitettynä, 

koska se on määrätty ylemmällä tasolla olevan kappaleen ominaisuuksissa. 

Ajon sisälle voidaan lisätä vain sitä koskevia muotoiluja. Toinen ajo voidaan 

haluta esimerkiksi esittää lihavoituna tai ilman minkäänlaista muotoilua. Ajo-

tasolla voidaan määrittää yksityiskohtaisemmin tiettyjen tekstiosien muotoiluja, 

jotka eivät siis koske koko kappaletta.  

Van Vugtin (2007) Open XML Explained -kuvauksen mukaan dokumentin 

ulkoasua koskevia määrityksiä voidaan tehdä suoraan elementtien 

ominaisuuksien avulla, kuten kuvion 7 esimerkissä on toimittu. Tällöin 

määrityksiä joudutaan kuitenkin toistamaan useissa kohdissa, eikä muutosten 

tekeminen ole helppoa. Monesti onkin järkevämpää käyttää tyylejä ulkoasun 
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määrittämiseen. Tällöin mahdolliset muutokset tarvitsee tehdä vain yhteen 

paikkaan. (Van Vugt 2007) 

Ecman Office Open XML -kuvauksen (2006b) mukaan toinen lohkotasoinen 

elementti on taulukko. Taulukko merkataan tbl-elementillä, joka vastaa HTML-

kielen table-elementtiä. Tbl-elementin ominaisuuksia määritetään kahden ele-

mentin avulla. tblPr (table properties) määrittää koko taulua koskevia ominai-

suuksia ja tblGrid (table grid) määrittää taulun ristikkoa koskevia 

ominaisuuksia. Taulussa olevat rivit määritetään tr-elementeillä ja solut tc-

lementeillä. Sekä rivi- ja solu-elementeillä voi olla lapsielementtinä niiden 

ominaisuuksia kuvaavat elementit. Solujen ominaisuudet määritetään tcPr-

elementin avulla ja rivejä koskevat ominaisuudet tcPr-elementin avulla. (Ecma 

International 2006b) 

Kuviossa 8 on yksinkertaisen taulukon XML-merkkaus, joka sisältää yhden 

rivin, jolla on kaksi solua. Kuvion 8 mukainen WordML-merkkaus tuottaa alla 

olevan näköisen taulukon. 

Aku Ankka 

 

1. <w:tbl> 

2.     <w:tblPr> 

3.         <w:tblBorders> 

4.             <w:top w:val="single" w:sz="1"/> 

5.             <w:left w:val="single" w:sz="1"/> 

6.             <w:bottom w:val="single" w:sz="1"/> 

7.             <w:right w:val="single" w:sz="1"/> 

8.             <w:insideH w:val="single" w:sz="1"/> 

9.             <w:insideV w:val="single" w:sz="1"/> 

10.         </w:tblBorders> 

11.     </w:tblPr> 

(jatkuu) 
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Kuvio 8. (jatkuu) 

12.     <w:tblGrid> 

13.         <w:gridCol w:w="1024"/> 

14.         <w:gridCol w:w="1024"/> 

15.     </w:tblGrid> 

16.     <w:tr> 

17.         <w:tc> 

18.             <w:tcPr> 

19.                 <w:tcW w:w="1024"/> 

20.             </w:tcPr> 

21.             <w:p> 

22.                 <w:r> 

23.                    <w:t>Aku</w:t> 

24.                </w:r> 

25.             </w:p> 

26.         </w:tc> 

27.         <w:tc> 

28.             <w:tcPr> 

29.                 <w:tcW w:w="1024"/> 

30.             </w:tcPr> 

31.             <w:p> 

32.                 <w:r> 

33.                     <w:t>Ankka</w:t> 

34.                 </w:r> 

35.             </w:p> 

36.         </w:tc> 

37.     </w:tr> 

38. </w:tbl> 

Kuvio 8. Taulukon WordML-merkkaus 
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Taulukon määrittäminen alkaa rivillä 1 olevalla tbl-elementillä. Seuraavana 

tulevan tblPr-elementin avulla määritetään koko taulua koskevia 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat taulun jokaiseen riviin ja soluun. Taulun 

ominaisuuksien avulla voidaan määrittää esimerkiksi taulun leveyttä, 

marginaaleja ja reunoja koskevia tietoja. Kuviossa 9 taulun ominaisuuksien 

määrittely alkaa riviltä 2 ja päättyy rivillä 11. Rivillä 3 on taulun reunojen mää-

ritysten aloittava tblBorders-tunniste. Taulun kaikki reunaviivat määritetään 

käyttämään yksinkertaista reunaviivaa sekä reunaviivan paksuudeksi 

määritetään yksi. InsideH- ja insideV-elementit määrittävät solujen välissä 

olevan pystyviivan sekä rivien väliin tulevan vaakaviivan. Muut 

reunamääritykset kuvaavat taulun ulkopuolella olevia rajoja. 

Seuraavana esiintyvä tblGrid-elementti, rivillä 12, määrittää taulun rivillä 

esiintyvien solujen määrän. Kuvion 9 mukaisen merkkauksen määrittämässä 

taulukossa on vain yksi rivi, jossa on kaksi solua. Merkkaus olisi samanlainen 

vaikka taulussa olisi toinen rivi, jolla on kaksi yhtä leveää solua. Solut 

ilmoitetaan tblGrid-elementin lapsina esiintyvinä gridCol-elementteinä, jotka 

määrittävät myös kyseessä olevan solun oletusleveyden w-attribuutin avulla. 

Jokaisen solun leveys on esitettävä vielä erikseen kyseessä olevan solun 

ominaisuuksissa. 

Rivillä 16 on ensimmäisen rivin aloittava tr-alkutunniste. Samannimistä ele-

menttiä käytetään myös HTML-kielessä rivin merkkaamiseen. Rivin ensimmäi-

senä lapsielementtinä esiintyy solua kuvaava tc-elementti rivillä 17, joka vastaa 

HTML-kielen td-tunnistetta. Rivillä 18 aloitetaan taulun ensimmäisen solun 

ominaisuuksien määritys. Solun ominaisuuksissa kerrotaan uudestaan kyseessä 

olevan solun leveys. Solun ominaisuuksien yhteydessä voidaan kuvata 

esimerkiksi solujen yhdistäminen. Yhdistäminen tapahtuu gridSpan-elementin 

avulla, jonka val-attribuutti ilmaisee kuinka monta solua yhdistetään toisiinsa. 

Solujen yhdistämistä kuvaava merkkaus vastaa HTML-kielen colspan-

attribuuttia. Rivillä 21 alkaa kappaletta kuvaava rakenne, jonka teksti-elementin 

sisällä on varsinainen solun sisällä esitettävä teksti. Kuviossa 9 on määritetty 
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yksirivinen taulu. Tauluun voidaan haluttaessa lisätä uusia rivejä lisäämällä 

uusi rivin aloittava tr-alkutunniste rivin 37 jälkeen. 

Jonesin (2006) mukaan taulukoissa voi esiintyä useita rsidR-attribuutteja, jotka 

voivat esiintyä esimerkiksi rivien, solujen ja kappaleiden yhteydessä. Nämä 

ovat tunnisteita, joiden avulla dokumentin sisältömuutoksia voidaan yhdistellä. 

Joka kerta, kun dokumentti avataan ja muokataan, luodaan yksilöity id-

tunniste. Kaikki tehdyt muutokset merkitään tällä id-tunnisteella. Id-tunnisteen 

avulla tiedetään minkä istunnon aikana muutos on tehty, mutta ei sitä, kuka 

teki muutokset ja milloin. Tämä on usein toivottavaa yksityisyyden 

säilyttämisen kannalta. Id-tunnisteiden avulla dokumenttien sisältöjä voidaan 

yhdistellä. Yhdistettäessä nähdään mitkä rsid-tunnisteet ovat yhteisiä 

molemmilla dokumenteilla. Yhteiset id-tunnisteet kuvaavat sisältöä, joka on 

lisätty ennen dokumentin muokkausta. Yksilöidyt id-tunnisteet kuvaavat 

dokumenttiin tehtyjä muutoksia. (Jones 2006) 

Seuraavaksi esitellään lyhyesti muut Office Open XML -merkkauskielet Ecman 

Office Open XML (Ecma International 2006b) -määrityksen pohjalta. 

4.3.2 SpreadsheetML 

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla luotava SpreadsheetML-dokumentti alkaa 

workbook-juurielementillä, joka viittaa yhteen tai useampaan laskentatauluk-

koon (engl. worksheet). Laskentataulukot ovat soluihin ja riveihin jaettuja kak-

siulotteisia tauluja, jotka pitävät sisällään dokumentin sisällön. Solut ovat 

tietojen ensisijaisia tiedon tallennus- ja käsittelypaikkoja. SpreadsheetML-

dokumentti ei tallennu yhtenä isona kokonaisuutena. Dokumentissa esiintyvä 

tieto, taulukossa olevat tekstimerkkijonot ja kommentit tallentuvat omiin 

osioihinsa. (Ecma International 2006b) 
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4.3.3 PresentationML 

PowerPoint-esitysohjelmalla luotava PresentationML-dokumentti alkaa 

presentation-juurielementillä. Tämä elementti pitää sisällään esityksen, josta 

viitataan dialistaan (engl. slide list), slide master -listaan, notes master -listaan ja 

handout master -listaan. Slide list viittaa kaikkiin esityksessä oleviin dioihin. 

Slide master dian avulla voidaan muokata koko esityksen ulkoasua. Muutokset 

tarvitsee tehdä vain tähän yhteen slide master diaan. Slide master list viittaa 

kaikkiin tällaisiin esityksessä käytettäviin dioihin. Notes master list viittaa esi-

tyksessä käytettävien muistilappujen (engl. note) muotoiluihin. Handout 

master kuvaa miltä tulostusta varten luotavat monisteet (engl. handout) näyttä-

vät. PresentationML-dokumentti ei myöskään tallennu yhtenä osana. Samoja 

ominaisuuksia sisältävät elementit tallentuvat omiin osiinsa. Kaikki kommentit 

ja jokainen dia tallentuvat esimerkiksi omiin osioihinsa. (Ecma International 

2006b) 

4.4 Räätälöity merkkaus 

Ecman Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan WordprocessingML-

dokumenteissa on usein tarvetta esittää sellaista tietoa, jota ei ole ilmaistu 

OpenXML-määrityksessä. Esimerkiksi käsiteltäessä laskuja, voidaan haluta 

ilmoittaa, että tietty kohta laskussa kuvaa asiakkaan nimeä. Tällöin dokumen-

tista voidaan helposti poimia asiakkaan nimi mahdollista jatkokäsittelyä varten. 

Räätälöityjä merkkauksia voidaan luoda toimintatunnisteden (engl. smart tags), 

rakenteisten dokumenttitunnisteiden (engl. structured document tags) ja rää-

tälöidyn XML-merkkauksen (engl. custom XML markup) avulla. Jokaiselle 

menetelmällä on sille sopivin käyttötarkoituksensa. (Ecma International 2006b) 



 66 

4.4.1 Toimintatunnisteet 

Toimintatunnisteiden avulla voidaan dokumentissa olevien ajojen ympärille 

lisätä tietoa kuvaamaan niiden sisällä olevan tiedon tyyppiä. Tiedon lisääminen 

tapahtuu Smart Tag-elementtien avulla. (Ecma International 2006b) 

Kuviossa 9, rivillä 5, esitetään Smart Tag-elementti pakollisine attribuutteineen. 

Ensimmäinen attribuutti on URI-tunniste, joka viittaa käytettävään 

nimiavaruuteen. Toinen attribuutti on käytettävän toimintatunnisteen nimi. 

Kuviossa 9 määritetään, että toimintatunnisteen tieto kuvaa henkilön etunimeä. 

1.  <w:p> 

2.     <w:r> 

3.         <w:t>Nimi:</w:t> 

4.     </w:r> 

5.     <w:smartTag w:uri="http://www.ankkalinna.com"  

          w:element="etunimi"> 

6.         <w:r> 

7.             <w:t>Aku</w:t>  

8.         </w:r>  

9.     </w:smartTag>  

10. </w:p> 

Kuvio 9. smartTag-elementti 

 

4.4.2 Rakenteiset dokumenttitunnisteet 

Ecman Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan rakenteisten doku-

menttitunnisteiden avulla voidaan vaikuttaa tietojen esittämismuotoon doku-

mentissa. Tietoa voidaan syöttää ennaltamääritettyjen toiminnallisuuksien 

avulla, kuten esimerkiksi alavetovalikoilla, yhdistelmäruuduilla (engl. combo 

box) tai kalenterilla. Päivämäärän antaminen voi tapahtua kalenterin avulla, 
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josta käyttäjä valitsee haluamansa päivämäärän. Dokumenttitunnisteiden toi-

minnallisuuksia voidaan lukita niin, että käyttäjät eivät pysty poistamaan niitä 

tai muokkaamaan niiden sisältöä. (Ecma International 2006b) 

4.4.3 Räätälöity XML-merkkaus 

WordprocessingML-merkkauksen yhteyteen voidaan lisätä käyttäjän määrittä-

mää omaa XML-merkkausta validien XML Schema -skeemojen avulla. Itse mää-

ritettyä XML-merkkausta voidaan lisätä lohkotasolle kappaleen tai kappaleiden 

ympärille, tai tekstitasolle ajon tai ajojen ympärille. Räätälöity XML-merkkaus 

noudattaa ulkoisen skeematiedoston rakennetta, jota vasten dokumentti 

voidaan validoida. 

1. <w:customXml w:uri="http://www.ankkalinna.com" w:element="henkilot"> 

2.     <w:p/> 

3.         <w:customXml w:element="henkilo"> 

4.             <w:p> 

5.                 <w:r> 

6.                     <w:t>Aku Ankka</w:t> 

7.                 </w:r> 

8.             </w:p> 

9.         </w:customXml> 

10.     <w:p/> 

11. </w:customXml> 

Kuvio 10. Räätälöity XML-merkkaus 

 

Liitteen 1 kohdassa 1 on XML Schema -kuvaus, jossa määritetään henkilot-

elementti, jonka lapsielementteinä voi esiintyä 1-3 kappaletta henkilo-

elementtejä. Tätä XML Schemaa on käytetty määrittämään kuviossa 10 olevan 

XML-merkkauksen rakennetta. Kuvion 10 XML-merkkaus, sisältää ulkoisessa 

skeematiedostossa määritetyt elementit: henkilot ja henkilo. 
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Ulkoisessa skeematiedostossa määritetyt elementit esitetään customXml-

elementin attribuutteina. customXml-elementillä on kaksi attribuuttia. Ensim-

mäinen on URI-tunniste nimiavaruuteen, jossa määritetään käytettävät XML-

elementit. Toinen on käytettävän XML-elementin nimi. (Ecma International 

2006b) 

Kuvion 10 rivillä 1 määritetään ulkoisessa skeematiedostossa kuvattu henkilot-

elementin alkutunniste sekä kerrotaan käytettävän nimiavaruuden nimi. Rivillä 

3 on henkilot-elementin aloittava tunniste.  Näiden elementtien sisällä kuvataan 

elementin tekstisisältö Wordille ominaisten kappaleiden avulla. 

Ulkoisessa skeematiedostossa kuvattujen attribuuttien käyttöönotto tehdään 

lisäämällä customXml-elementille customXmlPr-lapsielementti. Liitteen 1 

kohdassa 10 olevassa XML Schemassa on kuvattu tyhjä puhelin-elementti, 

johon liittyy tyyppi-attribuutti. Kuviossa 11 on kyseessä olevan skeeman 

mukainen WordML-dokumentti. Kuvion 11 rivillä 1 kuvataan skeemassa 

määritetty puhelin-elementti. Rivillä 3 kuvataan elementtiin liittyvä tyyppi 

attribuutti, jolle on annettu arvoksi ”gsm”. 

1.  <w:customXml w:uri="http://www.phone.com" w:element="puhelin"> 

2.     <w:customXmlPr> 

3.         <w:attr w:name="tyyppi" w:val="gsm"/> 

4.     </w:customXmlPr> 

5.     <w:p/> 

6. </w:customXml 

Kuvio 11. Skeemassa kuvatun attribuutin lisääminen 

 

Office Open XML -määrityksen (2006b) mukaan WordprocessingML-

dokumenttiin voidaan siis lisätä omia skeematiedostoja, jotka ohjaavat luotavan 

dokumentin rakennetta. Syntyvä XML-dokumentti noudattaa ulkoisessa skee-

matiedostossa sekä WordprocessingML-skeemaassa kuvattuja rakenteita. 
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Ulkoisissa skeematiedostoissa määritettyjä elementtejä voidaan liittää mihin 

tahansa kohtaan WordML-dokumenttia. Rajoittavana tekijänä ovat vain ulkoi-

sen skeematiedoston rakenteet. (Ecma International 2006b). Tarvittaessa doku-

mentti voidaan määrittää käyttämään myös useita skeematiedostoja. 

Tallennettaessa Word 2007 -ohjelmalla luotu dokumentti 

oletustallennusmuodossa syntyy edellä esitettyjen kaltaisia WordML-

dokumentteja. Dokumentti voi noudattaa rakenteeltaan ulkoista 

skeematiedostoa, mutta syntyvä merkkaus on myös WordML-skeeman 

mukainen sisältäen Word 2007 -ohjelmalle tyypillistä XML-merkkausta. XML-

dokumentti voidaan tallentaa myös ilman WordML-merkkausta, jolloin XML-

dokumentissa esiintyy vain ulkoisessa skeemassa määritettyjä elementtejä ja 

rakenteita. Wordin ominaisuuteen tuottaa ulkoiseen skeemaan pohjautuvia 

XML-dokumentteja, jotka eivät sisällä WordML-merkkausta, perehdytään 

tarkemmin kuudennessa luvussa. 



 70 

5 XML-DOKUMENTTIEN LAADINTA WORD 2007 AVULLA 

Luvussa kolme koostettiin joitakin XML-editoreja koskevia vaatimuksia. Seu-

raavaksi tarkastellaan kuinka näitä ominaisuuksia on toteutettu Word 2007 -

ohjelmassa. 

5.1.1 Perusominaisuudet 

Taulukko 2. Perusominaisuuksien toteutus Word 2007-ohjelmassa 

 

Dokumenttien käsittelyä tukevat toiminnot 

Mahdollista liittää ja käsitellä grafiik-
kaa, matemaattisia kaavoja ja tauluja. 

Kyllä 

Editori tukee kaikenlaisia skeema-
määrityksiä ja niissä esiintyviä mää-
rityksiä. 

Ei, tuki vain XML Schemojen käyt-
töön. 

Mahdollisuus tuottaa erikielisiä sisäl-
töjä. 

Kyllä 

 

 

 

 

 

 

 

          (jatkuu) 
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Taulukko 2. (jatkuu) 

 

Rakenteisen teksti voidaan esittää 
väliaikaisesti muotoiltuna tai julkaisu-
muodossa. 

Kyllä, tekstiin tehtävät WordML-
kielen mukaiset ulkoasut näkyvät 
suoraan tekstiä muokattaessa. 
Dokumentin esikatselu näyttää 
tulostusmuodossa olevan dokumentin 
ilman XML-elementtejä. Mahdollisen 
XSL-muunnoksen avulla toteutettavaa  
muunnosta ei voida suoraan 
tarkastella. 

Editori tarkistaa dokumentin oikeelli-
suuden työskentelyn aikana ilmoit-
taen virheistä, eikä vasta dokumentin 
tallennusvaiheessa. 

Kyllä 

Mahdollisuus muokata virheellisiä 
dokumentteja. 

Ei, jos toisaalla laaditussa XML-
tiedostossa on esimerkiksi kirjoitus-
virhe sulkevan elementin nimessä, ei 
tällaista tiedostoa voida avata Word-
sovellukseen. Haluttaessa Word sallii 
tiedoston tallentamisen vaikka se ei 
olisi validi. 

Mahdollisuus tuottaa yhdistelmäsi-
sältöä. 

Kyllä 

Mahdollisuus piilottaa tekstisisältö ja 
näyttää pelkkä rakenne. 

Ei 

Tunnisteita voidaan lisätä näp-
päimistön pikakomentojen kautta. 

Ei 

Mahdollisuus tehdä XSLT-
muunnoksia. 

Mahdollisuus käyttää valmiiksi laa-
dituja XSLT-tiedostoja muunnosten 
suorittamiseen. Muunnosten suorit-
tamisessa ilmeni testiympäristössä 
ongelmia, eikä muunnoksia saatu 
tehtyä toivotulla tavalla. 
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5.1.2 Erityispiirteet 

Taulukko 3. Erityispiirteiden toteutus Word 2007 -ohjelmassa 

 

Käyttäjää tukevat toiminnot 

Mahdollisuus makrokomentojen luo-
miseen. 

Kyllä 

Dokumentin muokkaus vedä- ja 
pudota-menetelmällä. Editori ilmoit-
taa onko elementti sallitussa paikassa. 

Kyllä, elementtejä voidaan lisätä hii-
ren klikkauksen avulla. Editori 
ilmoittaa onko elementti sallitussa 
paikassa. 

Todennäköisempien elementtien 
pikalisäys esimerkiksi Enterin avulla. 

Ei 
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Taulukko 4. Dokumenttin käsittelyä tukevien toimintojen toteutus Word 2007 -

ohjelmassa 

 

Dokumenttien käsittelyä tukevat toiminnot 

Skeemassa määritellyt elementit voi-
daan editorin avulla esittää erilaisilla 
nimillä. 

Esitettäviä elementtien nimiä ei voida 
muuttaa. Elementteihin voidaan kui-
tenkin liittää avustavaa tekstiä, joka 
esitetään elementtien arvona. 

Mahdollisuus luoda omia näkymiä Ei 

Editorin avulla voidaan seurata 
dokumentin muutoshistoriaa. 

Kyllä 

Mahdollisuus luoda profiileja 
kohderyhmille ja julkaista haluttuja 
dokumentin osia. 

Ei 

Mahdollisuus dokumenttien toisiinsa 
vertailuun. 

Kyllä 

Mahdollisuus tallentaa usein käytet-
tävää tietoa tietovarastoihin uudel-
leenkäyttöä varten. 

Erillistä tietokantaliittymää, josta voi-
daan hakea tietoja dokumentteihin, ei 
Wordissa ole. 

Koostedokumenttien koostamisen ja 
laadinnan tuki. Dokumentti voidaan 
koostaa useista osista, joista jokaisella 
voi olla oma skeema ja laatija. 

XML-dokumentteja voidaan koostaa, 
jos ne tallennetaan WordML-
muotoon. 

Editori sisältää valmiita DTD-
määrityksiä ja tyylitiedostoja usein 
käytetyille dokumenteille. 

Wordissa on useita WordML-
muodossa olevia mallipohjia ja tyy-
lejä. Raakamuodossa olevia XML 
Schema -skeemoja ei ole valmiina. 

           

 

(jatkuu) 
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Taulukko 4. (jatkuu) 

 

Mahdollisuus muuntaa ei-
rakenteisessa muodossa olevia doku-
mentteja rakenteiseen muotoon. 

Binäärimuodossa olevat dokumentit 
voidaan avata Word 2007 -ohjelmassa 
ja tallentaa ne tämän jälkeen 
WordML-muodossa tai merkata 
sisältö ulkoisen skeeman mukaisilla 
elementeillä. 

Mahdollisuus luoda automaattisia 
numerointeja. 

Käytettäessä WordML-merkkausta on 
käytössä perinteiset Wordin tukemat 
automaattinumeroinnit. 

Dokumenttien välille voidaan luoda 
ristiviittauksia. 

Dokumentissa esiintyviin tekstisisäl-
töihin voidaan tehdä ristiviittauksia. 

Tuki näköongelmaisille henkilöille. Ei 

Dokumenttien tallennus muihin 
muotoihin. 

Kyllä, WordML-dokumentit voidaan 
tallentaa esim. PDF- tai HTML-
muotoihin. 

Tuki eri merkistöille ja kieliopin tar-
kistus. 

Kyllä 

Dokumenttikomponenteille voidaan 
määrittää käyttäjäoikeuksia. 

XML-elementtejä voidaan suojata, niin 
että käyttäjä ei voi poistaa tai muokata 
niitä. 

Editorilla voidaan luoda tauluja 
Microsoft Excelissä olevien tietojen 
pohjalta. 

Kyllä, käytettäessä WordML-
merkkausta. 
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Taulukko 5. Ohjelmointituen toteutus Word 2007 -ohjelmassa 

 

Ohjelmointituki 

Ohjelmointirajapinta Kyllä 

Mahdollisuus luoda erilaisia toimin-
toja Visual Basicin, Javan tai jonkun 
muun standardoidun ohjelmointikie-
len avulla. 

Kyllä, C# ja Visual Basic 

 

Word 2007 sisältää useita edellä esitellyistä XML-editorien ominaisuuksista 

sekä paljon muita toiminnallisuuksia, joita ei edellä ole esitetty. Monet ominai-

suuksista ovat tuettuina WordML-merkkauksen yhteydessä, mutta eivät 

ulkoisten skeema- tai XML-tiedostojen kanssa työskennellessä. Word 2007 

toteuttaa useita XML-editoreilta toivottuja ominaisuuksia, mutta siitä puuttuu 

myös joitakin olennaisia toiminnallisuuksia joita XML-editoreille asetetaan.  

Tällaisia toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi omien skeemojen ja ilman skee-

maa olevien XML-dokumenttien laatiminen. Valmiiksi laadittuja XML-

tiedostoa on mahdollista muokata Wordin käyttöliittymän kautta ja ulkoisten 

skeematiedostojen pohjalta voidaan laatia XML-dokumentteja ilman WordML-

merkkausta tai sen kanssa. Word 2007 ei kuitenkaan mahdollista XML-

dokumenttien laatimista ilman skeematiedostoa. Omia skeematiedostoja ei 

myöskään voida tuottaa Wordin avulla. 

Word 2007 on edelleen ensisijaisesti tekstinkäsittelytyökalu, eikä XML-editori, 

jonka avulla voidaan tuottaa XML-muotoisia dokumentteja. 
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6 WORDPROCESSINGML JA ULKOISTEN SKEEMOJEN 
KÄYTTÖ 

Tämä luku sisältää tutkielman empiirisen osion, jossa havainnoidaan Word 

2007 -ohjelman toiminnallisuutta tuottaa ulkoisten XML Schema -skeemojen 

mukaisia XML-dokumentteja. Havainnointi tapahtuu testaamalla kuinka Word 

2007 avulla on mahdollista tuottaa ulkoisiin XML-skeemoihin pohjautuvia 

XML-dokumentteja, joista puuttuu WordML-merkkaus. Testeissä pyritään 

tuottamaan luvuissa 2.2 ja 2.3 esitettyjen rakennekuvausten mukaisia XML-

dokumentteja.  Laadittuja XML-dokumentteja ja niiden merkkausta on tarkas-

teltu kolmannen osapuolen XML-editorin avulla. Tämän jälkeen havainnoidaan 

Wordin tapaa esittää XML-dokumentin rakennetta sekä ilmaista käyttäjälle 

XML-dokumenteissa esiintyvistä virheistä. Tutkielman lopussa olevissa liit-

teissä ovat testeissä käytetyt XML Schema -merkkaukset. Jokaisen skeemaku-

vauksen jälkeen on Wordin tuottama XML-dokumentti. XML-dokumentit on 

laadittu niin, että Word on ilmoittanut niiden olevan validissa muodossa. 

XML-merkkausta dokumentti- ja tiedostonsiirtoformaattina käyttävät 

organisaatiot ovat luoneet skeema-tiedostoja määrittämään luotavien XML-

dokumenttien loogisia rakenteita. Skeemat saattavat kuvata erikoistuneita ja 

kapea-alaisia alueita, kuten esimerkiksi opinto-opasta. Näiden skeemojen 

avulla tuotettuja XML-tiedostoja käytetään usein erilaisten jatkotoimien 

syötteinä. Tällöin ei riitä että tieto on tallennettu jonkunlaiseen XML-muotoon, 

vaan tuotettavien XML-tiedostojen tulee olla juuri tietynlaisessa, muiden 

sovellusten vaatimassa muodossa. Skeema-tiedostojen avulla käyttäjä ohjataan 

tuottamaan juuri halutunlaisia dokumentteja. 

Organisaatioissa on paljon binäärimuodossa olevia dokumentteja, joita on 

alettu muuttamaan XML-muotoon erilaisilla tavoilla. Muunnoksia on voitu 

automatisoida, mutta myös manuaalisesti tehtävää dokumenttien muokkausta 

joudutaan tekemään. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta laadittaessa binäärimuodossa 
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laaditut Word-dokumentit muutettiin XML-muotoon. Muunnostyötä oli mah-

dollista automatisoida hieman tallentamalla Word-tiedostot ensin HTML-

muotoon. HTML-dokumentteja siistimällä ne oli mahdollista saada muotoon, 

jossa haluttuja HTML-elementtejä voitiin puoliautomaattisesti korvata skeeman 

mukaisilla XML-elementeillä. Usein nopeampaa ja helpompaa oli kuitenkin 

siirtää tarvittava sisältö käsin ja lisätä tarvittavat XML-elementit itse. Työn-

kulku helpottuisi huomattavasti, jos sisältö voitaisiin tuottaa suoraan halutun-

laiseen XML-muotoon, eikä käsin tehtävää muunnostyötä tarvittaisi. Word 2007 

voisi olla yksi tapa tuottaa XML-merkattuja dokumentteja tutussa ympäristössä. 

Ulkoisia skeematiedostoja käyttämällä voidaan Word 2007 avulla tuottaa 

dokumentti haluttuun, skeeman mukaiseen, muotoon. Dokumentti voidaan 

tallentaa yhdistelmämuodossa, joka noudattaa ulkoisen skeematiedoston 

rakenteita mutta on merkattu WordML-merkkauksella. Toinen tapa on tallentaa 

dokumentti ilman WordML-merkkausta käyttämällä pelkästään skeemassa 

määrittyjä dokumenttitunnisteita. Dokumentti on usein hyvä tallentaa 

molemmissa muodoissa, koska yhdistelmämuodossa dokumentin ulkoasua 

kuvaava WordML-merkkaus tallentuu myös. Tallennettaessa dokumentti ilman 

WordML-merkkausta menetetään kaikki dokumentissa olevat ulkoasumuotoi-

lut. Yhdistelmämuodossa tallennettu dokumentti voidaan tarvittaessa helposti 

tallentaa pelkässä skeeman määrittämässä XML-muodossa, ilman WordML-

merkkausta. 

XML-tiedostoja on voitu aikaisemmin käyttää erilaisten jatkotoimenpiteiden 

syötteenä. Tällöin ei WordML-merkattua XML-dokumenttia voida käyttää suo-

raan tähän tarkoitukseen, vaikka sen rakenteen määrittämisen apuna olisikin 

käytetty ulkoista, halutun rakenteen kuvaavaa, skeematiedostoa. XML-

dokumentteja käyttävä sovellus on voitu rakentaa käyttämään hyväkseen XML-

skeemassa määritettyjä rakenteita ja elementtinimiä. Tällaisessa tilanteessa 

sovellus ei ymmärrä XML-tiedostoa, jos se pitää sisällään myös sille tuntema-

tonta WordML-merkkausta. Ilman WordML-merkkausta tallennettu doku-

mentti puolestaan tuottaisi halutunlaisen XML-tiedoston.  Tarvittaessa 
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dokumentteja on mahdollista muuntaa XSL-muunnosten avulla toisenlaiseen 

muotoon. Dokumentista voidaan esimerkiksi haluta poistaa siihen liittyvä 

WordML-merkkaus tai muuttaa dokumentti HTML-muotoon. 

Toinen tapa tuottaa omien määritysten mukaisia XML-tiedostoja on räätälöidyn 

XML-merkkauksen (engl. custom XML) lisääminen dokumentteihin. Doku-

menttipakettiin voidaan lisätä hyvin muodostettu ulkoinen XML-tiedosto, 

jonka sisältö esitetään käyttäjälle ja jota voidaan muokata Wordin käyttöliitty-

män kautta. Hyvänä puolena on, että ulkoinen XML-dokumentti ja Wordin 

luoma XML-merkkaus ovat toisistaan erillään. Tällöin dokumentin varsinainen 

rakenne ja sen ulkoasun määrittäminen ovat toisistaan myös erillään. Ulkoinen 

XML-dokumentti tallentuu omaan erilliseen osaan alkuperäisessä muodossaan, 

jolloin dokumentin mahdolliset jatkokäsittelyt voidaan myös tehdä niin kuin 

ennenkin. Ulkoisten XML-dokumenttien käyttäminen soveltuu tilanteisiin, 

jossa dokumentin rakenne on säännöllinen, eikä tarvitse muokkausta. XML-

dokumentti on kuitenkin oltava valmiiksi laadittuna. Olemassa olevan XML-

dokumentin sisältöä voidaan muokata Wordin avulla, uuden XML-rakenteen 

tuottaminen ei Wordin avulla onnistu. Esimerkiksi lomakkeiden laadinnassa 

voitaisiin käyttää apuna ulkoista XML-tiedostoa, jolloin käyttäjä syöttää arvoja 

XML-dokumentissa esiintyville elementeille, eikä itse laadi dokumentin 

rakennetta. Ulkoisten XML-dokumenttien käsittelyyn Wordin avulla ei tässä 

tutkielmassa tutustuta tarkemmin. 

6.1 Skeeman mukaisten rakenteiden tuottaminen Word 2007 -ohjelmalla 

Seuraavaksi tutustutaan Word 2007 -ohjelman ominaisuuteen tuottaa ulkoisten 

XML Schema -tiedostojen mukaisia XML-dokumentteja. Microsoft Office 

Online -sivustoilla (Microsoft Office Online 2007) neuvotaan kuinka ulkoinen 

XML Schema -tiedosto liitetään Wordilla laadittavaan dokumenttiin ja kuinka 

tiedosto tallennetaan XML-muodosssa ilman WordML-merkkausta. Ulkoisen 

skeematiedoston liittäminen on tapahtunut samalla tavalla myös aiemmassa 
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Word 2003 -versiossa, jossa WordML-merkkaus otettiin käyttöön ensimmäisen 

kerran (Microsoft Developer Network 2003). 

Liitteessä 1 on kuvattu 15 erilaista XML Schema -määritystä, jotka kuvaavat 

luvussa 2.2 esitettyjä rakenteita, joita XML-dokumenteissa voi esiintyä. Word 

2007 -ohjelmalla on laadittu esiteltyihin skeemoihin pohjautuvia XML-

dokumentteja ja havainnoitu kuinka esiteltyjen rakenteiden tuottaminen 

tapahtuu. Seuraavaksi esitellään testauksessa käytetyt skeematiedostot, 

minkälaisia rakenteita niissä on kuvattu ja kuinka niiden mukaisten XML-

dokumenttien tuottaminen onnistui. 

6.1.1 Toistuvat elementit 

Liitteen 1 kohdassa 1 on määritetty henkilot-elementti, jonka lapsielementtinä 

on henkilo-elementtejä. Henkilo-elementtejä on oltava vähintään yksi ja 

enintään kolme kappaletta. 

Jos elementtejä on liian monta, tai liian vähän, Word ilmoittaa virheestä piirtä-

mällä elementin viereen violetin kiharan viivan sekä ikonilla dokumentin puu-

rakennetta kuvaavassa näkymässä. Käyttäjää ei kuitenkaan estetä lisäämästä 

enempää elementtejä kuin mikä niiden maksimiesiintymärajoitus on. Henkilo-

elementtejä voidaan siis haluttaessa lisätä esimerkiksi neljä kappaletta. Useissa 

XML-editoreissa ei uusien elementtien lisäämistä ehdoteta, jos niitä on jo lisätty 

skeemassa määritetty maksimimäärä. 

6.1.2 Valinnaiset elementit 

Liitteen 1 kohta 2 määrittää henkilo-elementin, jonka lapsielementteinä ovat 

etuNimi, toinenNimi ja sukuNimi. Henkilön toista nimeä kuvaava elementti, 

toinenNimi, on vapaaehtoinen. Elementin ei siis ole pakollista esiintyä 

dokumentissa. 
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Word tunnistaa elementin vapaaehtoisuuden ja ilmoittaa dokumentin olevan 

validi valinnaisen elementin kanssa, tai ilman sitä. Pakollisen elementin puut-

tumisesta annetaan virheilmoitus. 

6.1.3 Oletusarvoiset elementit 

Liitteen 1 kohdassa 3 kuvattu skeematiedosto määrittää oletusarvoisen 

etuNimi-elementin. Elementin oletusarvona on merkkijono ”Aku”, jonka 

kuuluisi sijoittua etuNimi-elementin sisälle automaattisesti kun elementti 

lisätään. 

Oletusarvoisten elementtien lisääminen ei kuitenkaan tapahdu oletetulla 

tavalla. Elementin lisääminen onnistuu, mutta Word ei lisää elementille kuulu-

vaa oletusarvoa. 

6.1.4 Elementtien tietotyypit 

Liitteen 1 kohdassa 4 on kuvattu ika-elementti, jonka tietotyyppi on määritetty 

olemaan kokonaisluku tyyppinen. Elementin arvoiksi hyväksytään tällöin vain 

kokonaislukutyyppinen sisältö, muut tulkitaan virheellisiksi. Word tunnistaa 

osan tietotyypeistä toivotulla tavalla. Tällaisia tietotyyppejä ovat kokonaisluvut 

(integer), kellonajat (time), päiväys (date), kielikoodi (language) ja 

desimaaliluku (decimal). 

Totuusarvoa kuvaava boolean-tietotyyppi voi olla arvoltaan true tai false, tai 

vastaavasti numeroarvo 1 tai 0. Word hyväksyy true- ja false-sisältöiset ele-

mentit, mutta ei näitä vastaavia numeroarvoja. 

6.1.5 Rajoitettu elementtisisältö 

Liiteen 1 kohdassa 5 määritetään ika-elementti, jonka arvo on rajoitettu olemaan 

välillä 1-100. Lukuvälin ulkopuolella olevia arvoja ei hyväksytä. Kohdassa 6 on 

käytetty säännöllistä lauseketta määrittämään postinumero-elementin 
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rajoituksia. Elementin sisällössä on oltava tasan viisi merkkiä. Jos numeroita on 

enemmän tai vähemmän sisältö on virheellinen. 

Word tunnistaa molempien tyyppiset sisältöjen rajoittamiset. Käyttäjälle ilmoi-

tetaan virheestä elementtien sisällön ollessa määritetyn lukuvälin ulkopuolella 

tai sen ollessa vastoin säännöllistä lauseketta. 

6.1.6 Arvojoukolliset elementit 

Liitteen 1 kohdassa 7 kuvataan postitoimipaikka-elementti, jolle on määritetty 

arvojoukko. Vain arvojoukossa luetellut arvot hyväksytään elementin sisällöksi. 

Esimerkin mukaan postitoimipaikan on oltava, joku seuraavista paikoista: 

Ankkalinna, Hanhivaara, Kurjenmutka, Sorsakylä tai Puluperä. 

Usein XML-editorit esittävät käyttäjälle listan näistä sallituista arvoista. 

Wordissa sallittujen arvojen listaa ei esitetä kovin selkeästi. Väärän arvon 

antamisesta ilmoitetaan virhettä kuvaavalla violetilla kiharalla viivalla. Oikean 

arvon antaminen poistaa virheilmoituksen. Arvojoukossa määritetyt sallitut 

arvot ovat nähtävissä vain virheellisistä arvoista kertovassa virheilmoituksessa. 

6.1.7 Yhdistelmäsisältöinen elementti 

Liitteen 1 kohta 8 kuvaa kirje-elementin, jonka lapsielementtinä on 

yhdistelmäsisältöinen vastaanottaja-elementti. Vastaanottaja-elementin 

sisältönä voi olla tekstiä sekä nimi-elementti. Word tunnistaa oikein 

yhdistelmäsisällöllisen skeemamäärityksen sallien elementtien sekä 

merkkijonojen esiintymisen elementin sisällä. 

6.1.8 Rajoitteeton elementti 

Liitteen 1 kohdassa 9 määritetään anything-elementti. Elementti on määritetty 

olemaan tyyppiä anyType, jolloin sen sisältönä voi olla merkki- ja 

lapsielementtejä ilman minkäänlaisia rajoitteita. 
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Word tunnistaa anyType-tyyppisen elementin mahdollistaen tekstisisällön 

lisääminen elementtiin. Itse luotuja elementtejä ei Wordin kautta voida kuiten-

kaan lisätä sisällöksi, koska Word mahdollistaa vain skeemassa määritettyjen 

elementtien lisäämisen. Käyttäjä ei voi luoda omia elementtejä, joita ei ole mää-

ritetty skeematiedostossa. 

6.1.9 Attribuutit 

Liitteen 1 kohdassa 10 kuvataan puhelin-elementti, joka sisältää tyyppi-

attribuutin. Tyyppi-attribuutilla kuvataan tarkemmin puhelin-elementin arvoa, 

eli puhelinnumeroa. Tyyppi-attribuutin arvo voi olla esimerkiksi ”gsm” tai 

”lanka”. Attribuutit voidaan määrittää olemaan pakollisia tai vapaavalintaisia. 

Attribuutit lisätään Wordissa hiiren oikean painikkeen avulla klikkaamalla 

kyseessä olevaa elementtiä. Klikatessa elementtiä, joko työskentelytilassa tai 

puunäkymässä, avautuu lista josta voidaan valita attribuutteja määrittävä 

komento. Attribuutitvalikosta nähdään elementille kuuluvat attribuutit, niiden 

pakollisuus sekä annetaan attribuutille arvo. Pakollisen attribuutin puuttuessa 

Word ilmoittaa virheestä violetin viivan avulla. Selkeää ilmoitusta siitä, mikä 

attribuutti elementin tiedoista puuttuu, ei kuitenkaan esitetä. Kaikkien 

attribuuttivirheiden kohdalla esitetään ilmoitus ”Some attributes on this tag are 

not valid” 

Kuviossa 12 esitetään tyyppi-attribuutin lisääminen puhelin-elementtiin liitteen 

1 kohdassa 10 olevan skeeman mukaisesti. 
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Kuvio 12. Attribuutin lisääminen elementtiin Word 2007 -ohjelmassa 

 

6.1.10 Oletusarvoiset attribuutit 

Liitteen 1 kohdassa 11 oleva rakennekuvaus määrittää puhelin-elementin, johon 

liittyy tyyppi-attribuutti. Attribuutille on asetettu oletusarvoksi ”gsm”. 

Oletusarvo on arvo, jonka attribuutti saa automaattisesti, jos käyttäjä ei anna 

sille mitään muuta arvoa. 

Wordissa oletusarvoisten attribuuttien lisääminen tapahtuu valikon kautta 

samalla tavalla kuin muidenkin attribuuttien lisääminen. Käyttäjälle ei kuiten-

kaan ilmaista millään tavalla, että elementti sisältää attribuutin. Valitsemalla 

elementin ominaisuuksista attribuutteja määrittävä kohta huomataan, että ele-
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menttiin liittyy myös attribuutti. Lisättäessä puhelin-elementille tyyppi-

attribuutti se saa kuitenkin arvokseen tyhjän, eikä sille skeemassa määritettyä 

oletusarvoa ”gsm.” Haluttaessa voidaan attribuutille antaa oma arvo. 

Oletusarvoisen attribuutin puuttumisesta ei ilmoiteta käyttäjälle, eikä sen 

puuttuminen aiheuta virhettä.  Käyttäjä voi näin ollen olla tietämätön oletusar-

voisen attribuutin olemassaolosta ja tallentaa dokumentin ilman kyseessä ole-

vaa attribuuttia. 

Liitteen 1 kohdassa 12 tyyppi-attribuutti määritetään pakolliseksi sekä sisäl-

tämään aina arvon ”gsm”.  Word ei lisää pakollista attribuuttia automaattisesti 

puhelin-elementtiin.  Dokumentissa ei myöskään ilmoiteta olevan virheitä, 

vaikka tyyppi-attribuutti puuttuisi. Tällöin dokumentti voidaan tallentaa ilman 

attribuuttia ja sen arvoa ja luulla dokumentin olevan validi. 

Siirryttäessä tarkastelemaan puhelin-elementin attribuutteja Wordin attribuutti-

valikon kautta huomataan sen sisältävän kiinteäarvoiseksi määritetyn pakolli-

sen attribuutin, jonka arvo on ”gsm”. Kiinteäarvoisesta attribuutista ei kuiten-

kaan ilmoiteta käyttäjälle millään tavalla. Sen voi huomata vain menemällä 

tarkastelemaan elementin attribuuttitietoja.  Attribuuttivalikon kautta voidaan 

kiinteäarvoinen attribuutti lisätä, jolloin se saa sille määritetyn oletusarvonsa. 

Kiinteäarvoisen elementin lisääminen, jota ei ole määritetty pakolliseksi, 

tapahtuu samalla tavalla. 

6.1.11 Attribuutillinen tyhjä elementti 

Liitteen 1 kohta 13 määrittää tyhjän testi-elementin, johon liittyy tyyppi-

attribuutti. Tyhjän attribuutillisen elementin lisäämisessä esiintyvät samat 

ongelmat kuin oletusarvoisen attribuutin lisäämisessä. Pakolliseksi määritetyn 

attribuutin puuttumisesta ei ilmoiteta käyttäjälle ja XML-dokumentti voidaan 

tallentaa ilman sitä. 
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6.1.12 Attribuuttiryhmät 

Liitteen 1 kohdassa 14 on henkilo-elementtiin liittyvät attribuutit määritetty 

attribuuttiryhmän avulla. Erillisessä attribuuttiryhmässä on määritetty 

attribuutit: etunimi, sukunimi ja syntymapaiva. Etunimi on määritetty olemaan 

pakollinen. Sukunimelle on määritetty oletusarvo ”Ankka”. Syntymapaiva on 

vapaaehtoinen elementti ilman oletusarvoa. Kuvatut attribuutit liitetään 

henkilo-elementin attribuuteiksi. 

Tähän attribuuttiryhmään voidaan viitata sellaisen elementin sisällä, jonka 

käyttöön määritetyt attribuutit halutaan. Word tunnistaa attribuuttiryhmät 

oletetulla tavalla ja ilmoittaa pakollisten attribuuttien puuttumisesta virheellä. 

Attribuutille määritettyä oletusarvoa ei kuitenkaan lisätä automaattisesti. 

6.1.13 Arvojoukolliset attribuutit 

Liitteen 1 kohdassa 15 olevassa skeemassa on kuvattu puhelin-elementti, johon 

liittyy tyyppi-attribuutti. Tyyppi-attribuutin sisällöksi hyväksytyt arvot on 

kuvattu arvojoukossa. Esimerkin arvojoukossa on määritetty arvot ”gsm” ja 

”lanka”. Muut attribuuttiarvot eivät kelpaa. 

Arvojoukollisten attribuuttien käyttäminen tapahtuu Wordissa oletetulla 

tavalla. Arvojoukollinen attribuutti lisätään oikean painikkeen avulla löytyvästä 

attribuuttivalikosta, jossa alasvetovalikossa esitetään arvojoukossa esitetyt 

arvot. Attribuutille ei voida antaa omia arvoja, vaan käytettävä arvo valitaan 

alasvetovalikosta. 

6.2 Useiden skeemojen, nimiavaruuksien ja entiteettien hallinta Word 2007 
-ohjelmassa 

Seuraavaksi tutustutaan kuinka useiden skeemojen hallinta include-, import- ja 

redefine-toiminnoilla tapahtuu Word 2007 avulla. Tämän jälkeen tutustutaan 

nimiavaruuksien hallintaan. 
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6.2.1 Useiden skeemojen hallinta 

Word 2007 -ohjelmalla luotava XML-dokumentti voidaan määrittää käyttämään 

useita skeemoja. Kaikki käytössä olevat skeemat ja niihin kuuluvat elementit 

esitetään Wordin työskentelytilassa. Jos käytettäviä skeemoja on useampia tai 

skeemoissa esiintyy useiden elementtien määrittelyjä on selkeämpää näyttää 

vain valitun elementin lapsielementit. Tällöin käyttäjälle näytetään skeemojen 

juurielementit ja skeemalle määritetty URI-tunniste. Koska kaikki elementit 

ovat käyttäjän saatavilla, on melko helppo luoda virheellisiä 

elementtirakenteita, jotka eivät noudata mitään määritetyistä skeemoista vaan 

sisältävät eri skeemoissa esiintyviä elementtejä. Liitettävissä skeemoissa voi 

esiintyä samannimisten elementtien määrittelyjä. Yhteentörmäykset estetään 

skeemalle annettavan URI-tunnisteen avulla, joka voi olla mikä tahansa 

yksilöivä merkkijono. 

Skeemoja voidaan laatia yhdistelemällä eri komponentteja eri lähteistä. Skee-

madokumentteja voidaan koostaa kolmen komennon avulla, joita ovat include, 

import ja redefine. 

Skeeman koostaminen include-toiminnolla 

Include-toiminnon avulla voidaan useammasta samaa nimiavaruutta olevasta 

skeemasta muodostaa yksi skeemadokumentti.  Liitteen 2 kohdassa 1 on 

määritetty levynTiedot-skeematiedosto, jossa kuvataan äänitteen tietoja. 

Skeema on yksinkertaistettu versio liitteessä 6 olevasta levykokoelma-

skeemasta. levynTiedot-skeemassa määritetään kokoelma-juurielementti, jonka 

lapsielementtinä esiintyy aanite-elementtejä. Aanite-elementin 

lapsielementteinä ovat äänitettä kuvaavat tiedot: artisti, aanitteenNimi, 

levymerkki ja julkaisuvuosi. 

Liitteen 2 kohdassa 2 on kuvattu levykokoelman omistajaa koskevat tiedot 

levynOmistaja-skeematiedostossa. Skeemassa oleva rakennekuvaus määrittää 

henkilo-elementin, jonka lapsielementteinä ovat henkilön etunimi ja sukunimi. 
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Liitteen 2 kohdissa 1 ja 2 olevien skeemojen avulla muodostetaan levykokoel-

maa kuvaava levyKokoelma-skeema, jossa esiintyy äänitteitä sekä niiden 

omistajaa koskevat tiedot. levyKokoelma-skeema määrittelee levykirjasto-

juurielementin, jonka lapsielementteinä esiintyvät kokoelma ja omistaja.  

Kokoelma-elementin sisältö on määritetty levynTiedot-skeemassa ja omistajan 

tiedot levynOmistaja-skeemassa. 

Liitteen 2 kohdassa 4 on esimerkki levyKokoelma-skeeman pohjalta laaditusta 

XML-dokumentista. Dokumentin laatiminen sellaisen skeeman pohjalta, joka 

on rakennettu include-toiminnon avulla, tapahtuu Word 2007 -ohjelman avulla 

odotetulla tavalla. 

Skeeman koostaminen import-toiminnolla 

Liitteessä 3 on esitelty kolme skeematiedostoa; levyYhtio (liite 3, kohta 1) ja 

levynJakelija (liite 3, kohta 2), joiden avulla koostetaan levynTiedot-skeema 

(liite 3, kohta 3). lorem 

Kohdassa 1 esitetty levyYhtio-skeema määrittää levyYhtiontiedot-elementin, 

jonka lapsielementtinä on nimi-elementti. Skeema kuuluu www.recComp.com-

nimiavaruuteen. 

Kohdassa 2 oleva levynJakelija-skeema kuvaa elementin jakelijanTiedot, jonka 

lapsielementteinä ovat elementit ”nimi” ja ”maa”. Skeema käyttää 

www.distr.com-nimiavaruutta. Molemmissa skeemoissa on käytössä nimi-

elementit, jotka kuuluvat eri nimiavaruuksiin. 

Kohdassa 3 oleva levynTiedot-skeema on muodostettu import-toiminnon 

avulla levyYhtio- ja levynJakelija-skeemoista. Skeemassa kuvataan 

yhteystiedot-elementti ja sen lapsielementit levyYhtio ja jakelija. Ensimmäisenä 

olevan levyYhtio-elementin sisältö luodaan levyYhtio-skeeman avulla. Toisena 

oleva jakelija-elementin sisältö on puolestaan määritetty levynJakelija-
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skeemassa. Liitteen 4 kohdassa 4 on levynTiedot-skeeman mukainen XML-

tiedosto. 

Dokumentin laatiminen import-toimintoon perustuvaan skeeman pohjalta 

onnistuu Word 2007 -ohjelmalla oletetulla tavalla. Syntyvästä XML-tiedostosta 

puuttuu kuitenkin viittaus käytettyyn levynTiedot-skeemaan, josta johtuen 

syntyneen XML-dokumentin validointi kolmannen osapuolen XML-editorilla ei 

ole suoraan mahdollista. Dokumentti voidaan validoida liittämällä käytettävä 

skeematiedosto dokumenttiin itse. 

XML-tiedostossa käytettävät nimiavaruudet voidaan määrittää juurielementissä 

etuliitteiden, eli prefiksien avulla. Etuliitteitä käytettäessä nimiavaruuteen 

viitataan kyseessä olevan etuliitteen avulla. Tällöin meidän ei tarvitse jokaisen 

elementin yhteydessä kertoa käytettävää URI-tunnistetta. Wordin tuottamassa 

XML-dokumentissa viittaukset tehdään kuitenkin URI-tunnisteiden avulla, eikä 

etuliitteillä (liite 3, kohta 4). Molemmat menetelmät viittauksien tekemiseen 

ovat mahdollisia ja mahdollistavat validien dokumenttien tuottamisen. 
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Skeeman koostaminen redefine-toiminnolla 

Redefine-elementti mahdollistaa skeemakomponenttien uudelleenmäärittämi-

sen. Uudelleenmääritys voi olla käytössä olevan skeeman rajoittamista tai laa-

jentamista. Olemme esimerkiksi voineet luoda nimi-skeeman, joka kuvaa 

henkilotiedot-elementin, jonka lapsielementteinä esiintyvät henkilön etu- ja 

sukunimiä kuvaavat elementit (liite 4, kohta 1). Skeema voi olla 

käyttökelpoinen sellaisenaan, mutta on voitu huomata että joissakin tilanteissa 

olisi tarvetta myös omaaSukua-elementille. Tällainen tilanne voidaan ratkaista 

redefine-elementin avulla. Alkuperäistä skeematiedostoa ei muuteta, vaan 

tarvittava elementti lisätään toisessa skeematiedostossa redefine-elementin 

avulla, kuten nimet-skeemassa (liite 4, kohta 2) on toimittu.  Liitteen 4 kohdassa 

3 on nimet-skeeman pohjalta laadittu XML-dokumentti. 

Dokumentin laatiminen redefine-elementtiä käyttävään skeemaan on mahdol-

lista Word 2007 -ohjelman avulla. Syntyvässä XML-tiedostossa on kuitenkin 

sama puute kuin koostettaessa dokumentteja import-toiminnon avulla. XML-

dokumentista puuttuu viittaus käytettävään skeematiedostoon, joka estää 

dokumentin ulkopuolisen validoinnin. 

6.2.2 Nimiavaruuksien hallinta 

Nimiavaruudet voidaan määrittää skeemassa kolmella tavalla: 1) tekemällä 

XML Schemasta oletusnimiavaruus ja viittaamalla ulkoiseen nimiavaruuteen 

etuliitteen avulla, 2) määrittelemällä ulkoinen nimiavaruus 

oletusnimiavaruudeksi ja viitata XML Schemaan etuliitteen avulla tai 3) ilman 

oletusnimiavaruutta, jolloin sekä ulkoiseen nimiavaruuteen että XML 

Schemaan viitataan etuliitteillä. 

Liitteen 2 kohdassa 1 on levynTiedot-skeemassa määritetty yksinkertaistettu 

kuvaus äänitekokoelmasta. Tätä rakennekuvausta on käytetty apuna 

testattaessa myös nimiavaruuksien hallintaa. Liitteen 5 kohdassa 1 XMLSchema 
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on määritetty oletusnimiavaruudeksi, levynTiedot-skeema on koh-

denimiavaruus, johon viittaaminen tapahtuu skeeman mukaisesti rec-

etuliitteellä. 

Liitteen 5 kohdassa 2 nimiavaruudet on määritetty päinvastoin. XMLSchema on 

kohdenimiavaruus, johon viitataan xsd-etuliitteellä. Oletusnimiavaruudeksi on 

määritetty levynTiedot, johon viitattaessa ei nyt tarvita etuliitettä. 

Liitteen 5 kohdassa 3 ei oletusnimiavaruutta ole määritetty ollenkaan, jolloin 

molempiin nimiavaruuksiin viitataan etuliitteiden avulla. 

Dokumenttien laatiminen kaikilla edellä esitetyillä tavoilla on mahdollista 

Word 2007 avulla. Word 2007 -ohjelman tuottamista XML-dokumenteista jäävät 

kuitenkin puuttumaan viittaukset nimiavaruuksiin. Kaikki edellä esitetyt tavat 

tuottavat liitteen 5 kohdassa 4 olevan XML-dokumentin. 

6.3 Työskentely ulkoisten skeematiedostojen kanssa 

Edellä esitettyjen skeema-rakenteiden avulla ja niitä yhdistelemällä voidaan 

tuottaa monenlaisten dokumenttien rakennekuvauksia. Tarkastellaan seuraa-

vaksi kahden erityylisen XML-dokumentin tuottamista Word 2007 -ohjelman 

avulla. Liitteessä 6 on levykokoelman XML Schema -kuvaus sekä skeeman 

mukainen kolmannen osapuolen XML-editorilla laadittu XML-dokumentti. 

Skeemassa kuvattu kokoelma-elementti toimii XML-dokumentin 

juurielementtinä. Kokoelma-elementin lapsielementteinä voi esiintyä useita 

aanite-elementtejä, joista jokainen kuvaa yhtä äänitettä. Aanite-elementtien 

lapsielementteinä on erilaisia levyn tietoja kuvaavia elemettejä: artisti, 

aanitteenNimi, levymerkki ja julkaisuvuosi. Aanite-elementin attribuutteina 

esiintyvät formaatti, tyyppi ja kpl. Formaatti ilmoittaa onko kyseessä 

esimerkiksi vinyyli- vai cd-levy. Tyyppi ilmaisee onko kyseessä oleva levy 

esimerkiksi single vai kokopitkä äänite. Kpl-attribuutti kertoo kuinka monta 

kappaletta kyseessä olevaa äänitettä henkilö omistaa. Kpl-attribuutilla on 

oletusarvona yksi, olettaen että tavallisesti sama äänite on hankittu vain yhden 
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kerran. Kpl-attribuuttien arvoja voidaan käyttää apuna laskettaessa kuinka 

monta äänitettä levykokoelman omistajalla on yhteensä. 

 Dokumenttien rakennetta kuvaavat skeema-tiedostot voivat olla rakenteeltaan 

hyvinkin erilaisia. Dokumentti voi olla esimerkiksi levykokoelma (liite 6), joka 

on luonteeltaan enemmänkin tietokantamainen kokoelma tietoja kuin vapaa-

muotoinen dokumentti. Esimerkki vapaamuotoisesta dokumentista on jo 

aiemmin mainittu MLTK:n opinto-opas, jossa kuvattu rakenne on hyvin lähellä 

HTML-merkkauksen rakennetta mahdollistaen monenlaisten rakenteiden laa-

timisen. 

Dokumentin laatiminen kannattaa aloittaa antamalla Wordin esittää vain kysei-

sen elementin lapsielementit. Tästä huolimatta yksinkertaisenkin dokumentin, 

joka koostuu pienestä määrästä elementtejä, laadintaa aloitettaessa huomaa 

vaikeuden elementtien valinnassa. Elementit itsessään on helppo lisätä doku-

menttiin, mutta oikean elementin valinta vaatii monissa tapauksissa myös käy-

tettävän skeeman tuntemisen tai kokeilua oikean rakenteen löytämiseksi.  

Kaikki skeemassa määritetyt elementit ovat alussa nähtävillä ja lisättävissä 

dokumenttiin. Elementit esitetään muissakin XML-editointiin tarkoitetuissa 

editoreissa vastaavalla tavalla, mutta dokumentin laatimista on helpotettu 

pakollisten elementtien automaattisella lisäämisellä. Tällöin käyttäjä näkee 

dokumentin rakenteen suoraan ja voi syöttää haluamansa sisällön elementtei-

hin jatkaen dokumentin laatimista syntyneen mallin avulla. Työskentelyä hel-

pottaisi myös se, jos alussa juurielementti lisättäisiin dokumenttiin automaatti-

sesti.  

Kuviossa 13 on levykokoelmaa (liite 6) kuvaavan skeeman rakenne esitettynä 

kahdella tavalla. Molemmissa tapauksissa dokumentin aloittava juuri-

elementti, kokoelma on lisätty dokumenttiin. Word 2007 esittää käyttäjälle 

kuvan mukaiset elementtilistaukset kokoelma-juurielementin, lisäämisen 

jälkeen. Kuvan 13 vasemmanpuoleisessa listauksessa on valittuna vain kyseessä 

olevan elementin lapsielementtien esittäminen, joka esimerkissä on aanite-
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elementti. Oikean puoleisessa esitetään kaikki skeemassa määritellyt elementit. 

Wordin esitystavasta huomataan, että aanite-elementti on kokoelma-elementin 

lapsi-elementti.  

 

Kuvio 13. Elementtien esittäminen juurielementin lisäämisen jälkeen 
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Juurielementin lisäämisen jälkeen on dokumentin rakenteen laatiminen selkeää. 

Aloitettaessa dokumentin laadintaa, ei juurielementtiä kuitenkaan lisätä 

dokumenttiin automaattisesti. Tällöin käyttäjälle esitetään kuvion 14 mukainen 

näkymä.  

 

Kuvio 14. Elementtien esittäminen ennen juurielementin lisäystä 
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Dokumentin laadinnan aloittaminen on vaikeaa, koska valittavissa olevasta 

elementtilistauksesta ei käy selville mikä elementeistä on dokumentin aloittava 

juurielementti. Oikean rakenteen laatiminen vaatii käytössä olevan skeeman 

tuntemisen tai eri vaihtoehtojen kokeilua. Levykokoelman (liite 6) 

juurielementin voisi hyvin kuvitella olevan aanite-elementti, eikä kokoelma-

elementti. Dokumentin aloittaminen aanite-elementillä aiheuttaa virheellisen 

rakenteen muodostumisen, koska kokoelma-elementti jää puuttumaan. Aanite-

elementin lisäämisen jälkeen käyttäjälle esitetään aanite-elementin 

lapsielementit. Kyseinen kohta XML-dokumenttia voi rakentua oikeaoppisesti, 

mutta jos ensimmäisenä lisätty elementti ei olekaan dokumentin juurielementti, 

alkaa dokumentti rakentua väärästä kohdasta. Tällainen tilanne syntyy helposti 

laajan dokumentin parissa työskennellessä. Dokumentti vaikuttaa olevan validi 

ja se voidaan tallentaa ilman toivottua kokoelma-juurielementtiä. Oikean 

juurielementin valinta vaikeutuu mitä enemmän elementtejä skeemassa on 

kuvattuna. Vastaavanlaisia virheellisiä rakenteita voidaan luoda myös muilla 

XML-editoreilla, mutta elementtien automaattisen sijoittamisen takia 

virheellinen rakenne ei muodostu yhtä helposti. 

Jos elementit on nimetty skeemassa selkeästi, ohjaavat ne omalta osaltaan 

oikean rakenteen luomisessa. Joissakin XML-editoreissa on mahdollista esittää 

elementit eri nimillä kuin millä ne on määritetty skeemassa. Word ei 

kuitenkaan mahdollista elementtien uudelleennimeämistä. Elementteihin 

syötettävän tiedon lisäämistä voidaan kuitenkin helpottaa aputeksteillä (place 

holder), jotka näytetään elementtien arvona. Aputeksti lukee elementin sisällä 

aina kun kyseessä oleva elementti lisätään dokumenttiin. Aputekstit on 

lisättävä dokumenttiin Wordin käyttöliittymän kautta.  

On muistettava, että XML-dokumenttien laatiminen vaatii XML-tietämystä. 

XML-editorien käyttäminen vaatii opastusta, ennen kuin niiden avulla voidaan 

työskennellä. Vaikka XML-elementtien lisääminen Word-ympäristössä on 

helppoa, on oletettavaa, että täysin XML-kieltä tuntemattomat käyttäjät täytyy 

ohjeistaa Wordin XML-ominaisuuksien käyttöön, esimerkiksi siihen kuinka 
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elementtien ja attribuuttien lisäys tapahtuu. Tutustumalla käytettävään 

skeemaan, ei elementtien näkyvyys varmastikaan muodostu ongelmaksi 

laadittaessa yksinkertaisia dokumentteja. 

Laajaan, useita elementtejä määrittelevään skeemaan pohjautuvan dokumentin 

laadinta tuntuu kuitenkin vaikealta, vaikka käytössä oleva skeema olisi raken-

teeltaan jo tuttu. Laadittaessa XML-dokumenttia skeeman pohjalta, joka kuvaa 

MLTK:n opinto-oppaan lukua, on käyttäjällä dokumentin laadintaa aloitetta-

essa valittavanaan 86 erilaista elementtiä, vaikka käyttöliittymässä esitetään 

pelkät lapsielementit. Tällöin dokumentin aloittavan juurielementin löytäminen 

on vaikeaa, vaikka elementtien nimeämiseen on kiinnitetty huomiota.  

Ulkoisia skeematiedostoja käytettäessä Word vaikuttaisi näin ollen soveltuvan 

parhaiten melko yksinkertaisten ja säännöllistä rakennetta noudattavien doku-

menttien laadintaan.  

6.4 Rakenteen esittäminen ja virheiden ilmaiseminen 

Elementtien lisääminen Wordissa tapahtuu valitsemalla haluttu elementti 

hiirellä, jolloin elementti sijoittuu kyseessä olevaan dokumenttiin. Elementin 

sisälle voidaan nyt kirjoittaa haluttu tekstisisältö. Sisältö voidaan myös laatia 

ensin, jonka jälkeen maalaamalla teksti ja valitsemalla haluttu elementti 

sijoittuu teksti kyseessä olevan elementin sisälle. Käyttäjä voi valita 

sijoitetaanko koko dokumentti elementin sisälle, vai pelkästään aktivoitu osa. 

Elementtejä lisätessä muodostuu työskentelytilaan dokumentin rakennetta 

esittävä puurakenne, jonka kautta voidaan siirtyä halutun elementin kohdalle. 

Dokumentissa esiintyvät virheet ilmaistaan violetilla kiharalla viivalla siinä 

kohdassa dokumenttia, jossa virhe esiintyy. Dokumentin puurakenteen 

kohdalle ilmestyy tällöin myös ikoni, jonka päälle hiiren osoittimen vieminen 

näyttää kyseessä olevan virheilmoituksen. Virheilmoituksia on kuitenkin melko 

vaikea tulkita, jos ei ole ollut itse laatimassa asianmukaista skeemaa tai tunne 

XML-skeemoihin liittyviä mahdollisia virhetilanteita. Virheilmoitukset eivät 
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monesti ole niin tarkkoja, eivätkä tarpeeksi yksinkertaisia, että XML-

merkkausta osaamaton henkilö pystyisi ymmärtämään virheen aiheuttavan 

tekijän. 

Kuviossa 15 on levykokoelmaa (liite 6) kuvaavan skeeman mukainen XML-

dokumentti. Dokumentissa esiintyvästä aanite-elementistä puuttuvat kuitenkin 

siihen kuuluvat pakolliset attribuutit. Virheestä ilmoitetaan violetilla viivalla 

sekä dokumentin rakennetta kuvaavassa ikkunassa esitetään keltainen ikoni 

virheellisen aanite-elementin kohdalla. Viemällä hiiren kursori ikonin päälle 

näytetään virheilmoitus. 

 

Kuvio 15. Virheiden esittäminen Word 2007 -ohjelmassa 

 

Elementeistä ei ennalta näe, että niihin liittyy attribuutteja. Attribuutin olemas-

saolo voidaan huomata tutkimalla elementin ominaisuuksia tai virheilmoituk-
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sesta, jossa kerrotaan puuttuvasta attribuutista. Esimerkiksi tyyppi-attribuutin 

puuttuminen aiheuttaa XML Spy -editorissa (Altova 2008) seuraavanlaisen 

virheilmoituksen: ”The File is not valid: Required attribute ’tyyppi’ is missing 

from element ’puhelin’. Wordin tuottama vastaava virheilmoitus ”Some 

attributes on this tag are not valid” viittaa attribuutti-virheeseen ja ohjaa 

kokeneemman käyttäjän tarkistamaan elementin attribuutit, mutta ei ilmaise 

suoraan mistä virhe on aiheutunut. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, Word 2007 ei ole varsinainen XML-editori. Se 

on edelleen ensisijaisesti tekstinkäsittelyohjelma, jonka avulla on mahdollista 

tuottaa XML-muotoisia dokumentteja. Word 2007 sisältää useita XML-editorien 

ominaisuuksia, mutta siitä puuttuu joitakin XML-editorien perusvaatimuksista 

kuten mahdollisuus omien skeematiedostojen laatimiseen. Mahdollisuutta 

tuottaa omaan merkkaukseen pohjautuvia XML-dokumentteja ilman skeema-

tiedostoa ei myöskään ole. 

WordML-muotoisten XML-dokumenttien tuottaminen tapahtuu vastaavalla 

tavalla kuin perinteisten binäärimuotoisten dokumenttien tuottaminen aiem-

milla Wordin versioilla. Word 2007 mukanaan tuomien suurimpien etujen 

voidaan olettaa liittyvän juuri WordML-merkkaukseen. Ulkoisten sovellusten 

avulla voidaan nyt esimerkiksi ohjelmallisesti tuottaa Word-dokumentteja. 

WordML-dokumenttien muokkaaminen XSL-muunnosten avulla mahdollistaa 

Word-dokumenttien muuntamisen erilaisiin muotoihin, kuten esimerkiksi 

HTML-muotoisiksi. XML-muoto mahdollistaa myös dokumentteihin tallen-

netun tiedon säilymisen tulevaisuudessa. Binäärimuodossa olevien dokument-

tien kohdalla on muodostumassa ongelmaksi tiedostojen avaaminen, koska 

kaikki sovellukset eivät enää tue vanhoja tiedostoformaatteja. Word 2007 ja 

WordML-merkkauksen yleistyminen edesauttaisivat näin ollen omalta osaltaan 

tiedon säilymistä tulevaisuudessa. 

Ulkoisiin skeematiedostoihin pohjautuvien dokumenttien laadinta on hieman 

monimutkaisempaa kuin ilman erillistä skeemaa laadittavien WordML-

dokumenttien tuottaminen. Ulkoisia skeematiedostoja käytettäessä Word 2007 

soveltuu parhaiten yksinkertaisten ja selkeärakenteisten dokumenttien tuotta-

miseen. Tämänkaltainen dokumentti voi olla esimerkiksi liitteessä 6 oleva levy-

kokoelma. Yksi Word 2007 suurimmista ongelmista vaikuttaa olevan skeemassa 

määriteltyjen elementtien ja attribuuttien esittäminen käyttäjälle. Laadittaessa 

laajoja ja monimutkaisia dokumentteja on vaikea valita oikeita elementtejä. 
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Esimerkki tällaisesta laajasta ja epäsäännöllistä rakennetta noudattavasta 

dokumentista on jo aiemmin mainittu MLTK:n opinto-opas. Koska käyttäjää ei 

ohjata selkeämmin oikeanlaisen rakenteen luomisessa, on skeemasuunnitte-

lussa käytettävä erityistä tarkkuutta elementtien nimeämisessä. Elementtien 

nimien tulisi olla sellaisia, että ne ohjaavat käyttäjää luomaan oikeanlaisen 

rakenteen. Dokumentin laadinnassa syntyy helposti tilanne, jossa käyttäjältä 

vaaditaan käytettävän skeeman ja sen rakenteen tuntemusta ja muistamista, 

jotta oikeanlainen dokumentti saadaan tuotettua. Tilanteessa, jossa käyttäjän 

valittavissa on suuri joukko elementtejä, on skeeman rakenteen muistaminen 

monesti mahdotonta. Skeeman rakenteen ja elementtien nimien opettelua ei 

myöskään voida pitää vaatimuksena dokumenttien tuottamiselle. Tilannetta 

vaikeuttavat omalta osaltaan epäselvät virheilmoitukset. Word 2007 ei näin 

ollen vaikuta olevan soveltuvin työkalu esimerkiksi MLTK:n opinto-oppaan 

kaltaisten XML-dokumenttien laadinnassa. 

Elementtien varsinainen sijoittaminen tekstiin on kuitenkin helppoa. Element-

tien sijoittamisen helppous, tuttu Word-työskentely-ympäristö ja XML-

merkkauksen piilottaminen käyttäjältä voivat vähentää muutosvastarintaa, 

jollaista voi esiintyä siirryttäessä perinteisten binääridokumenttien 

tuottamisesta XML-dokumenttien tuottamiseen XML-editoreilla.  

Word 2007 tukee suurinta osaa XML Schema -skeemojen avulla määritellyistä 

rakenteista. Suurimmat puutteet ilmaantuivat oletusarvoisten attribuuttien ja 

elementtien kanssa. Nämä molemmat ominaisuudet ovat melko yleisesti käy-

tettäviä ominaisuuksia ja oletusarvoisen attribuutin ja sen arvon puuttuminen 

voi aiheuttaa vakaviakin seurauksia. Esimerkiksi liitteessä 6 kuvatussa levyko-

koelmassa aanite-elementtiin liittyy kpl-attribuutti, joka kuvaa kuinka monta 

kappaletta henkilö-omistaa kyseessä olevia äänitteitä. Kpl-attribuutin ole-

tusarvo on määritetty olemaan yksi. Tyypillisesti yksi tietty levy omistetaan 

vain yhden kerran. Lukumäärää kuvaavien kpl-attribuuttien arvojen avulla 

voidaan, esimerkiksi XSL-muunnoksessa, laskea kuinka monta levyä on 

yhteensä. Luotaessa dokumenttia Word 2007 -ohjelman avulla käyttäjän tulee 
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itse valita kpl-attribuutin arvoksi 1 joka kerta, koska oletusarvo ei merkkaannu 

automaattisesti. Arvon puuttuminen aiheuttaisi yhteenlaskun epäonnistumisen. 

Toinen ongelmatilanne esiintyi arvojoukollisten elementtien kanssa, jossa 

valittavissa olevaa arvojoukkoa ei esitetä käyttäjälle selkeästi. 

XML-dokumenteissa esiintyviä rakenteita voidaan joissakin tilanteissa kuvata 

XML Schemoissa useammalla kuin yhdellä tavalla. Testaustulokset voivat näin 

ollen vaihdella riippuen tavasta, jolla XML Schema laaditaan. 
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8 YHTEENVETO 

Päivärinnan (2001) mukaan organisaatioissa tuotettavien dokumenttien määrä 

on kasvanut jatkuvasti. Osa organisaatioissa tuotetuista dokumenteista on 

perinteisessä paperimuodossa, mutta yhtä suurempi osa on sähköisessä 

muodossa olevia dokumentteja. Dokumenttien paljoudesta johtuen 

dokumenttien ja tiedon hallinta on vaikeutunut. (Päivärinta 2001) 

Honkaranta ja Tyrväinen (2001) kertovat dokumenttien paljoudesta aiheutu-

neita ongelmia pyrittävän ratkaisemaan sisällönhallinnan avulla. Sisällönhal-

linta on kokoelma erilaisia työkaluja ja toimintatapoja, joita yhdessä käytetään 

erityyppisten tietojen hankintaan, prosessointiin ja välitykseen. (Honkaranta & 

Tyrväinen 2008) 

Rakenteiset dokumentit on yksi tapa hallita sisältöä. Rakenteisten dokument-

tien avulla mahdollistetaan dokumenttien hallittavuus ja sisältöjen uudelleen-

käyttö. Tunnetuin ja käytetyin rakenteisten dokumenttien määrityskielistä on 

XML. Rakenteisten dokumenttien sisältämä merkkaus mahdollistaa sen että 

sekä ihmiset ja ohjelmat pystyvät tunnistamaan dokumentin sisältämiä osia. 

Koska dokumenteissa käytettävä merkkaus on käyttöalusta- ja 

sovellusriippumatonta sekä merkistö- ja merkistökoodausriippumatonta 

soveltuvat dokumentit monen tyyppisen tiedon esittämiseen, välittämiseen ja 

julkaisemiseen.  

Honkarannan ja Tyrväisen (2001) mukaan XML ei ole yleistynyt organisaatioi-

den dokumenttiformaattina, koska XML-dokumenttien tuottaminen on ollut 

vaikeaa ilman erityisiä XML-editoreja. XML-editorit ovat puolestaan olleet kal-

liita ja vaatineet määrittely- ja käyttöönottoprosesseja. (Honkaranta & 

Tyrväinen 2001).  

Uusi MS Office 2007 on ottanut käyttöön XML-pohjaisen tiedostoformaatin 

tuoteperheensä tuotteille: MS Excel 2007, MS Word 2007 ja MS PowerPoint 
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2007. XML-merkkauksen tuominen mukaan tuttuihin toimisto-ohjelmistoihin 

pyrkii omalta osaltaan helpottamaan editorien käyttöön liittyviä määrittely- ja 

käyttöönottoprosesseja ja tuomaan XML-merkkauksen osaksi tuttuja 

työskentely-ympäristöjä. 

Tässä tutkielmassa tutustuttiin XML-kielen käyttöön sisällönhallinnassa 

perehtyen tarkemmin Word 2007 -ohjelman toiminnallisuuteen tuottaa XML-

dokumentteja ja Wordin käyttämään WordML-merkkauskieleen. Tämän lisäksi 

koostettiin joitakin XML-editoreille asetettuja vaatimuksia ja ominaisuuksia. 

Tutkielman empiirisessä osassa perehdyttiin Word 2007 -ohjelman ominai-

suuteen tuottaa XML-dokumentteja ulkoisten skeematiedostojen avulla. 

Tutkielman tavoitteena oli vastata kysymyksiin, minkälaista on ulkoisiin skee-

matiedostoihin pohjautuvien XML-dokumenttien tuottaminen Word 2007 

avulla, minkälaisissa tilanteissa XML-dokumentteja voitaisiin laatia Wordilla 

sekä minkälaisia XML-editoreille asetettuja ominaisuuksia Word 2007 sisältää. 

Tutkimuksen tuloksina olivat XML-editorien ominaisuuksien ja vaatimuksien 

kuvaaminen sekä Word 2007 ominaisuuksien vertaaminen niihin. Tämän lisäksi 

tutkittiin Word 2007 -ohjelman ominaisuutta toteuttaa ulkoisissa skeematiedos-

toissa määritettyjä rakenteita sekä kuinka ulkoisiin skeema-tiedostoihin poh-

jautuvien XML-dokumenttien laadinta onnistuu Word 2007 avulla. 

Word 2007 soveltuu yksinkertaisia ja rakenteeltaan selkeitä ulkoisia skeemoja 

käyttävien XML-dokumenttien laadintaan. Laajoihin skeemoihin, jotka 

sisältävät monimutkaisia rakenteita, pohjautuvien dokumenttien laadintaan 

Word 2007 ei tuntunut soveltuvan hyvin. Erityisesti juurielementtien valinta 

teki työskentelystä vaikeaa. 

XML-kieltä tuntematon henkilö voi Wordin avulla luoda hyvin suunnitellun 

skeema-tiedoston pohjalta yksinkertaisia XML-dokumentteja ilman, että hänen 

täytyy ymmärtää XML-merkkauksen rakennetta. Jos XML on merkkauskielenä 
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käyttäjälle tuttu, vaikuttaisi XML-dokumenttien tuottaminen olevan kuitenkin 

helpompaa perinteisillä XML-merkkausta tukevilla editoreilla.  

Word 2007 ei esitä käyttäjälle suoraan skeemojen pohjalta muodostuvaa XML-

merkkausta. Tutkielman empiirisessä osassa tehtyjen huomioiden pohjalta tar-

vetta syntyvän XML-merkkauksen oikeellisuuden tarkistamiselle vaikuttaisi 

kuitenkin olevan. Syntyvä XML-merkkaus on mahdollista nähdä avaamalla 

Wordin tallentama docX-paketti, mutta tämä aiheuttaa kuitenkin lisätyötä ver-

rattuna perinteisten XML-editorien käyttöön. Tottuneelle XML-dokumenttien 

laatijalle perinteisten XML-editorien käyttö vaikuttaisi olevan varmempi ja vai-

vattomampi tapa laatia ulkoisiin skeematiedostoihin pohjautuvia XML-

dokumentteja. Perinteiset XML-editorit estävät paremmin virheellisten raken-

teiden syntymisen sekä tarjoavat ominaisuuksia joita Word 2007 ei sisällä. 

Dokumentteja laadittaessa on myös muistettava rajoitteet, joita Word 2007 

tuessa skeemassa esiteltyihin rakenteisiin ilmeni. Ongelmat liittyivät erityisesti 

erilaisten oletusarvojen käsittelyyn. 

Word 2007 suurimmat edut vaikuttaisivat olevan WordML-merkkauksen 

käytössä ja sen mukanaan tuomissa mahdollisuuksissa. Word 2007 tuo uuden 

WordML-tiedostoformaattinsa myötä XML-muotoiset dokumentit osaksi joka-

päiväistä tekstinkäsittelyä. XML-dokumentteja on helppo tuottaa tutussa työs-

kentely-ympäristössä, joka vähentänee uusien tekniikoiden käyttöönottoon 

liittyvää muutosvastarintaa. XML-formaatin käyttäminen on iso parannus enti-

siin binääriformaatteihin verrattuna mahdollistaen uudenlaisten sovellusten 

kehittämisen ja tiedon pitkäaikaisen säilymisen. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia WordML-merkkauksen mukana tuomia 

mahdollisuuksia, kuten WordML-tiedostojen muuntamista HTML-muotoon ja 

Word-dokumenttien ohjelmallista tuottamista. 
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LIITE 1: XML-SKEEMAT 

Kohta 1. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Henkilo-elementtejä on oltava vähintään 1 ja enintään 3. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="henkilot"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="henkilo" maxOccurs="3"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<henkilot xmlns="Liite1_Kohta1"> 

    <henkilo xmlns="">Tupu  Ankka</henkilo> 

    <henkilo xmlns="">Hupu Ankka</henkilo> 

    <henkilo xmlns="">Lupu Ankka</henkilo> 

</henkilot> 
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Kohta 2. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Toinen nimi on valinnainen elementti, jonka ei ole pakko esiintyä. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="henkilo"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="etuNimi" type="xsd:string"/> 

                <xsd:element name="toinenNimi" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

                <xsd:element name="sukuNimi" type="xsd:string"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<henkilo xmlns="Liite1_Kohta2"> 

    <etuNimi xmlns="">Aku</etuNimi> 

    <toinenNimi xmlns="">Fauntleroy</toinenNimi> 

    <sukuNimi xmlns="">Ankka</sukuNimi> 

</henkilo> 
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Kohta 3. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Etunimi-elementin oletusarvona on ”Aku”. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="henkilo"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="etuNimi" type="xsd:string" default="Aku"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<henkilo xmlns="Liite1_Kohta3"> 

    <etuNimi xmlns=""/> 

</henkilo> 
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Kohta 4. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Ikä-elementti on määritetty olemaan kokonaislukutyyppinen. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="ika” type=”xsd:integer”/> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<ika xmlns="Liite1_Kohta4">73</ika> 

 

Kohta 5. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Ikä-elementin arvon on oltava kokonaisluku väliltä 1-100. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="ika"> 

        <xsd:simpleType> 

            <xsd:restriction base="xsd:integer"> 

                <xsd:minInclusive value="1"/> 

                <xsd:maxInclusive value="100"/> 

            </xsd:restriction> 

        </xsd:simpleType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<ika xmlns="Liite1_Kohta5">73</ika> 
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Kohta 6. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Postinumero-elementti saa sisältää vain numeroita, joita on oltava  

     tasan 5 kappaletta. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="postinumero"> 

        <xsd:simpleType> 

            <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                <xsd:pattern value="[0-9]{5}"/> 

            </xsd:restriction> 

        </xsd:simpleType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<postinumero xmlns="Liite1_Kohta6">12345</postinumero> 
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Kohta 7. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Postitoimipaikka-elementin sisällöksi hyväksytään vain luetellut kaupungit. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="postitoimipaikka"> 

        <xsd:simpleType> 

            <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                <xsd:enumeration value="Ankkalinna"/> 

                <xsd:enumeration value="Hanhivaara"/> 

                <xsd:enumeration value="Kurjenmutka"/> 

                <xsd:enumeration value="Sorsakylä"/> 

                <xsd:enumeration value="Puluperä"/> 

            </xsd:restriction> 

        </xsd:simpleType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<postitoimipaikka xmlns="Liite1_Kohta7">Ankkalinna</postitoimipaikka> 
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Kohta 8. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Määritetään kirje-elementti, jonka lapsielementtinä on  

    yhdistelmäsisältöinen vastaanottaja-elementti, jonka 

    sisältönä voi olla tekstiä sekä nimi-elementti. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="kirje"> 

        <xsd:complexType mixed="true"> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="vastaanottaja"> 

                    <xsd:complexType mixed="true"> 

                        <xsd:sequence> 

                            <xsd:element name="nimi" type="xsd:string"/> 

                        </xsd:sequence> 

                    </xsd:complexType> 

                </xsd:element> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<kirje xmlns="Liite1_Kohta8"> 

    <vastaanottaja xmlns=""> 

        Herra <nimi>Aku Ankka</nimi> 

    </vastaanottaja> 

</kirje> 
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Kohta 9. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

     Anything-elementin sisällä olevaa sisältöä ei ole määritelty ennakkoon  

    millään tavalla. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="anything" type="xsd:anyType"/> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<anything xmlns="Liite1_Kohta9">Lorem Ipsum</anything> 

 

Kohta 10. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Puhelin-elementillä on pakollinen tyyppi-attribuutti. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="puhelin"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="tyyppi" type="xsd:string" use="required"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<puhelin tyyppi="gsm" xmlns="Liite1_Kohta10"></puhelin> 
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Kohta 11. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Puhelin-elementillä on tyyppi-attribuutti, jonka  

    oletusarvona on gsm. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="puhelin"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="tyyppi" type="xsd:string" default="GSM"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<puhelin xmlns="Liite1_Kohta11"></puhelin> 
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Kohta 12. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Puhelin-elementillä on pakollinen kiinteä attribuutti 

    tyyppi="gsm", jota ei voida muuttaa. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="puhelin"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="tyyppi" type="xsd:string" 

                                     use="required" fixed="gsm"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<puhelin xmlns="Liite1_Kohta12"></puhelin> 
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Kohta 13. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Määritetään pakollinen tyhjä testi-elementti,  

    jolla on tyyppi-attribuutti. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="testi"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:complexContent> 

                <xsd:restriction base="xsd:anyType"> 

                    <xsd:attribute name="tyyppi" type="xsd:string" use="required" /> 

                </xsd:restriction> 

            </xsd:complexContent> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<puhelin xmlns="Liite1_Kohta13"></puhelin> 
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Kohta 14. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Henkilo-elementtiin liittyvät attribuutit on määritetty  

    attribuuttiryhmän avulla. Etunimi ja sukunimi ovat pakollisia 

    attribuutteja.  

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:attributeGroup name="henkilotiedot"> 

        <xsd:attribute name="etunimi" type="xsd:string" use="required"/> 

        <xsd:attribute name="sukunimi" type="xsd:string" use="required"/> 

        <xsd:attribute name="syntymapaiva" type="xsd:date"/> 

    </xsd:attributeGroup> 

    <xsd:element name="henkilo"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attributeGroup ref="henkilotiedot"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<henkilo etunimi="" sukunimi="" xmlns="Liite1_Kohta14"></henkilo> 
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Kohta 15. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!-- 

    Puhelin-elementillä on tyyppi-attribuutti, jonka arvon on  

    oltava esitetyn listan mukainen. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:complexType name="puhelinvaihtoehdot" mixed="true"> 

        <xsd:attribute name="tyyppi" use="required"> 

            <xsd:simpleType> 

                <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN"> 

                    <xsd:enumeration value="gsm"/> 

                    <xsd:enumeration value="lanka"/> 

                </xsd:restriction> 

            </xsd:simpleType> 

        </xsd:attribute> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:element name="puhelin" type="puhelinvaihtoehdot"/> 

</xsd:schema> 

Word 2007 tuottama skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<puhelin tyyppi="lanka" xmlns="Liite1_Kohta15"></puhelin> 
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LIITE 2: SKEEMAN KOOSTAMINEN, INCLUDE 

Kohta 1. levynTiedot.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeema määrittää kirjastossa olevan kirjan tietoja, jotka kuuluvat 

    nimiavaruuteen ”www.records.org". 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.records.org"  

                       targetNamespace="http://www.records.org"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

    <xsd:element name="aanite"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="artisti" type="xsd:string"/> 

                <xsd:element name="aanitteenNimi" type="xsd:string"/> 

                <xsd:element name="levymerkki" type="xsd:string"/> 

                <xsd:element name="julkaisuvuosi" type="xsd:string"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Kohta 2. levynOmistaja.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeema määrittää levykokoelman omistajaa kuvaavia tietoja, joka kuuluu  

    nimiavaruuteen "www.records.org". 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.records.org"  

                       targetNamespace="http://www.records.org"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

    <xsd:element name="henkilo"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="etuNimi" type="xsd:string"/> 

                <xsd:element name="sukuNimi" type="xsd:string"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Kohta 3. levyKokoelma.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeema muodostetaan edellä määritettyjen recordInformation ja  

    recordCollection skeemoista koostamalla. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.records.org"  

                       targetNamespace="http://www.records.org"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

<xsd:include schemaLocation="levynTiedot.xsd"/> 

<xsd:include schemaLocation="levynOmistaja.xsd"/> 

    <xsd:element name="levykirjasto"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="kokoelma"> 

                    <xsd:complexType> 

                        <xsd:sequence> 

                            <xsd:element ref="aanite" maxOccurs="unbounded"/> 

                        </xsd:sequence> 

                    </xsd:complexType> 

                </xsd:element> 

                <xsd:element name="omistaja"> 

                    <xsd:complexType> 

                        <xsd:sequence> 

                            <xsd:element ref="henkilo" maxOccurs="unbounded"/> 

                        </xsd:sequence> 

                    </xsd:complexType> 

                </xsd:element> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Kohta 4. levyKokoelma.xsd-skeeman mukainen XML-dokumentti 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<levykirjasto xmlns="http://www.records.org"> 

    <kokoelma> 

        <aanite> 

            <artisti>Minnie Riperton</artisti> 

            <aanitteenNimi> 

                Les fleurs - the Minnie Riperton anthology 

            </aanitteenNimi> 

            <levymerkki>EMI</levymerkki> 

            <julkaisuvuosi>2002</julkaisuvuosi> 

        </aanite> 

    </kokoelma> 

    <omistaja> 

        <henkilo> 

            <etuNimi>Aku</etuNimi> 

            <sukuNimi>Ankka</sukuNimi> 

        </henkilo> 

    </omistaja> 

</levykirjasto> 
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LIITE 3: SKEEMAN KOOSTAMINEN, IMPORT 

Kohta 1. levyYhtio.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeema määrittää nimi-elementin, joka 

    kuuluu nimiavaruuteen www.recComp.com.  

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.recComp.com"  

                       targetNamespace="http://www.recComp.com"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

    <xsd:complexType name="levyYhtiontiedot"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="nimi" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

Kohta 2. levynJakelija.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeema määrittää elementit ”nimi” ja ”maa”,  

    jotka kuuluvat nimiavaruuteen www.distr.com. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.distr.com"  

                       targetNamespace="http://www.distr.com"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

    <xsd:complexType name="jakelijanTiedot"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="nimi" type="xsd:string"/> 

            <xsd:element name="maa" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 



 129 

Kohta 3. levynTiedot.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeema muodostetaan levyYhtio.xsd ja levynJakelija.xsd 

    skeemojen avulla. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.recInfo.org"  

                       xmlns:levyYhtio="http://www.recComp.com"  

                       xmlns:jakelija="http://www.distr.com"  

                       targetNamespace="http://www.recInfo.org"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

    <xsd:import namespace="http://www.recComp.com"  

                           schemaLocation="levyYhtio.xsd"/> 

    <xsd:import namespace="http://www.distr.com"  

                           schemaLocation="levynJakelija.xsd"/> 

    <xsd:element name="yhteystiedot"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element name="levyYhtio" type="levyYhtio:levyYhtiontiedot"/> 

                <xsd:element name="jakelija" type="jakelija:jakelijanTiedot"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 
 

Kohta 4. levynTiedot.xsd-skeeman mukainen XML-dokumentti 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<yhteystiedot xmlns="http://www.recInfo.org"> 

    <levyYhtio> 

        <nimi xmlns="http://www.recComp.com">Ankkalinna Recordings</nimi> 

    </levyYhtio> 

    <jakelija> 

        <nimi xmlns="http://www.distr.com">RA jakelu</nimi> 

        <maa xmlns="http://www.distr.com">Suomi</maa> 

    </jakelija> 

</yhteystiedot> 
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LIITE 4: SKEEMAN KOOSTAMINEN, REDEFINE 

Kohta 1. nimi.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeemassa määritetään henkilön etu- ja sukunimi. 

--> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xs:complexType name="henkilotiedot"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="etunimi"/> 

            <xs:element name="sukunimi"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  

    <!-- <xs:element name="henkilo" type=" henkilotiedot"/> --> 

</xs:schema> 
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Kohta 2. nimet.xsd 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Skeemassa lisätään nimi.xsd skeeman rakenteeseen  

    omaaSukua-elementti. 

--> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xs:redefine schemaLocation="nimi.xsd"> 

        <xs:complexType name=" henkilotiedot > 

            <xs:complexContent> 

                <xs:extension base=" henkilotiedot"> 

                    <xs:sequence> 

                        <xs:element name="omaaSukua"/> 

                    </xs:sequence> 

                </xs:extension> 

            </xs:complexContent> 

        </xs:complexType> 

    </xs:redefine> 

 

    <xs:element name="nimet" type=" henkilotiedot"/> 

</xs:schema> 

Kohta 3. nimet.xsd-skeeman mukainen XML-dokumentti 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<nimet xmlns="nimitiedot"> 

    <etunimi xmlns="">Roope</etunimi> 

    <sukunimi xmlns="">Ankka</sukunimi> 

    <omaaSukua xmlns="">MacAnkka</omaaSukua> 

</nimet> 
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LIITE 5: NIMIAVARUUDET 

levynTiedot.xsd on kuvattu liiteen 3, kohdassa 1 

Kohta 1. 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    XMLSchema on oletusnimiavaruutena. 

    Kohdenimiavaruuteen (http://www.records.org) tehtävät viittaukset tehdään  

    rec-etuliitteen avulla. 

--> 

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                xmlns:rec="http://www.records.org"  

                targetNamespace="http://www.records.org"  

                elementFormDefault="qualified"> 

    <include schemaLocation=" levynTiedot.xsd"/> 

        <element name="kokoelma"> 

            <complexType> 

                <sequence> 

                    <element ref="rec:aanite" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                </sequence> 

            </complexType> 

        </element> 

</schema> 
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Kohta 2. 

<?xml version="1.0"?> 

<!-- 

    Päinvastoin kuin edellisessä skeemassa,  

    oletusnimiavaruutena käytetään 

    kohdenimiavaruutta (http://www.records.org) 

    Kaikki XMLSchema nimiavaruuteen tehtävät viittaukset tehdään  

    xsd-etuliitteen avulla. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns="http://www.records.org"  

                       targetNamespace="http://www.records.org"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

<xsd:include schemaLocation=" levynTiedot.xsd"/> 

    <xsd:element name="kokoelma"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="aanite" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 
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Kohta 3. 

<!-- 

    Ei määritetä oletusnimiavaruutta ollenkaan. 

    Oletusnimiavaruuteen ja kohdenimiavaruuteen molempiin 

    viitataan etuliitteiden avulla. 

--> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                       xmlns:rec="http://www.records.org"  

                       targetNamespace="http://www.records.org"  

                       elementFormDefault="qualified"> 

    <xsd:include schemaLocation=" levynTiedot.xsd"/> 

        <xsd:element name="kokoelma"> 

            <xsd:complexType> 

                <xsd:sequence> 

                    <xsd:element ref="rec:aanite" minOccurs="0"  

                                            maxOccurs="unbounded"/> 

                </xsd:sequence> 

            </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 

Kohta 4. Edellä esiteltyjen skeemojen 1-3 mukainen XML-dokumentti 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<kokoelma xmlns="http://www.records.org"> 

    <aanite> 

            <artisti>Minnie Riperton</artisti> 

            <aanitteenNimi> 

                Les fleurs - the Minnie Riperton anthology 

            </aanitteenNimi> 

            <levymerkki>EMI</levymerkki> 

            <julkaisuvuosi>2002</julkaisuvuosi> 

    </aanite> 

</kokoelma> 
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LIITE 6: LEVYKOKOELMA 

Äänitteet XML Schema -skeema 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

                    elementFormDefault="qualified"> 

    <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"/> 

    <xs:complexType name="artisti" mixed="true"> 

        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:element name="artisti" type="artisti"/> 

    <xs:complexType name="kokoelma"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element ref="aanite" maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

    <xs:element name="kokoelma" type="kokoelma"/> 

    <xs:complexType name="levymerkki" mixed="true"> 

        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:complexType> 

    <xs:element name="levymerkki" type="levymerkki"/> 

    <xs:complexType name="aanite"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element ref="artisti"/> 

            <xs:element ref="aanitteenNimi"/> 

            <xs:element ref="levymerkki" minOccurs="0"/> 

            <xs:element ref="julkaisuvuosi" minOccurs="0"/> 

        </xs:sequence> 

        <xs:attribute name="formaatti" use="required"> 

            <xs:simpleType> 

                <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

                    <xs:enumeration value="mp3"/> 

                    <xs:enumeration value="cdr"/> 

                    <xs:enumeration value="mc"/> 

                    <xs:enumeration value="vinyyli"/> 

                    <xs:enumeration value="cd"/> 

                    <xs:enumeration value="dvd"/> 

                </xs:restriction> 

         (jatkuu)  
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Liite 6. (jatkuu) 

            </xs:simpleType> 

        </xs:attribute> 

        <xs:attribute name="tyyppi" use="required"> 

            <xs:simpleType> 

                <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

                    <xs:enumeration value="EP"/> 

                    <xs:enumeration value="7"/> 

                    <xs:enumeration value="10"/> 

                    <xs:enumeration value="12"/> 

                    <xs:enumeration value="LP"/> 

                    <xs:enumeration value="CDS"/> 

                </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

        </xs:attribute> 

        <xs:attribute name="kpl" default="1"> 

            <xs:simpleType> 

                <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

                    <xs:enumeration value="1"/> 

                    <xs:enumeration value="2"/> 

                </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

        </xs:attribute> 

    </xs:complexType> 

    <xs:element name="aanite" type="aanite"/> 

        <xs:complexType name="aanitteenNimi" mixed="true"> 

            <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:complexType> 

    <xs:element name="aanitteenNimi" type="aanitteenNimi"/> 

        <xs:complexType name="julkaisuvuosi" mixed="true"> 

            <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

        </xs:complexType> 

    <xs:element name="julkaisuvuosi" type="julkaisuvuosi"/> 

</xs:schema> 
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 Skeeman mukainen XML-dokumentti. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<kokoelma xmlns="records_FIN"> 

    <aanite formaatti="vinyyli" tyyppi="12" kpl="2"> 

        <artisti>De La Soul</artisti> 

        <aanitteenNimi>Thru ya city</aanitteenNimi> 

        <levymerkki>Tommy Boy</levymerkki> 

        <julkaisuvuosi>2001</ julkaisuvuosi> 

    </aanite> 

    <aanite formaatti="vinyyli"  tyyppi="LP" kpl="1"> 

        <artisti>Minnie Riperton</artisti> 

        <aanitteenNimi> 

            Les fleurs - the Minnie Riperton anthology 

        </aanitteenNimi> 

        <levymerkki>EMI</levymerkki> 

        <julkaisuvuosi>2002</julkaisuvuosi> 

    </aanite > 

    <aanite formaatti="cd" tyyppi="LP" kpl="1"> 

        <artisti>Track n Field</artisti> 

        <aanitteenNimi>Marathon</aanitteenNimi> 

        <levymerkki>Nine2Five Recordings</levymerkki> 

        <julkaisuvuosi>2006</julkaisuvuosi> 

    </aanite > 

</kokoelma> 


