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Forord
Dette er en lærebog i XML. XML er et af disse engelske akronymer som den elektroniske
informationsverden er så velsignet rig på. Dette står for eXtensible Markup Language, og det
betyder noget i retning af Udvideligt Opmærkningssprog. I stedet for udvideligt kunne vi
måske med fordel sige til at vokse i, eller tilpasningsdueligt. Markup, som her er oversat
temmelig ordret opmærkning, er en betegnelse hentet fra typografiens verden og hentyder til
de mærker som typografen kunne sætte i margenen af et manuskript for at angive skriftsnit,
indrykninger og andre udenomstekstlige angivelser. Sprog er en vanlig datalogisk overdrivelse,
vi kunne snarere sige notation eller format.
Men især er dette en lærebog i behandlingen af digital tekst i almindelighed, herunder en
beskrivelse af hvad digital tekst er eller kan være. XML er nemlig blot et redskab, en
formalisme, som det vil fremgå, et rørende simpelt eksemplar af slagsen. Det er vigtigt for
denne fremstilling at fastholde XML som netop det: Et meget simpelt redskab som kan
anvendes til at løse et problem. Redskabet må naturligvis ikke gå hen og blive en del af
problemet eller et problem i sig selv. Derimod vil vi fokusere på de problemer der ligger i at
strukturere selve teksten, og hertil er XML forbavsende effektivt.
Bogen henvender sig til filologer, typografer, dtp'er, udgivere, webmastere og andre som vi
kan samle under betegnelsen elektroniske redaktører. Det vil sige folk som står over for en
tekst, som de ikke nødvendigvis selv har forfattet, og som skal formidle den til andre under
benyttelsen af et elektronisk medie. Det kan være en hjemmeside på internettet, en database, en
elektronisk bog eller sågar en ganske almindelig trykt bog. Moderne typografi foregår som
bekendt ikke længere med blytyper og forlæggene herfor er ikke længere håndskrevne
papirsider. Forfattelsen, redaktionen og satsen foregår idag altsammen ved computeren.
Dette er velkendt for de fleste, og mange vil være hjemmevante i brugen af et
tekstbehandlingsprogram som fx Word. Disse programmer kan mange ting, nogle vil mene at
de kan for meget. Men deres kvaliteter ufortalt må vi konstatere at selvom de kører på en
computer tilvejebringer de kun i ringe grad en egentlig digital tekst der kan viderebehandles på
den mangeartede måde som computere i øvrigt giver mulighed for.
Mange som nu sidder med denne bog i hånden vil mene at vide at XML er et sprog til
internettet. Måske endnu flere sidder ikke med denne bog udfra lignende fornemmelser. Det er
for så vidt både for meget og for lidt. XML er et redskab til digital tekstforståelse og
internettet formidler digitale tekster, så langt så godt; men til at opbygge en internetside kræves
mange andre discipliner, såsom æstetik, sprogpsykologi, foruden en række tekniske hjælpefag.
Derfor er det for meget at sige at XML løser de problemer som hører nettet til. Men man kan
også sige at det er alt for lidt, for digitale tekster ikke begrænset til nettet: Efterhånden som
skrivemaskinen er næsten totalt udryddet og kunsten at udvikle en brugbar håndskrift forfalder,
undfanges enhver skreven tekst digitalt. Denne bog henvender sig til alle som ønsker at benytte
computere til at læse, forstå, manipulere eller analysere tekster. Inklusive dem, forstås, som
måtte ønske at lægge dem ud på nettet.
XML er en notation for hvordan man sætter mærker i en tekst. Der findes regler for hvordan et
mærke skal se ud, regler for mærker der indleder, mærker der afslutter og for mærker der står
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alene. Og så er den sådan set ikke længere. Ikke ret meget længere. Man kan også sige at det
er her det rigtigt begynder. Nu vi har simple regler for hvordan mærker sættes (velformethed)
kan vi videre udforme regler for hvilke mærker vi vil benytte hvornår (validitet). Vi kan løsrive
teksten fra den typografi, og derpå tilføje den eksplicit (stilark), herunder transformere teksten
(XSLT). Vi kan gøre teksten til genstand for mange forskellige slags analyser, herunder tilslutte
os den fælles opfattelse at et dokument er et træ (DOM).
Talsystemet er et eksempel på et uhyre simpelt system. Der findes ti cifre. Cifferet i længst mod
højre i et har en vægt på 1; det næste har en vægt på 10, som netop er antallet af forskellige
cifre; det næste 100, som er 10 × 10; næste 10 × 10 ×10; osv. Dette simple system danner
grundlaget for den numeriske del af matematikken. Alfabetet er et næsten lige så enkelt system.
Af 26 latinske bogstaver plus lidt flere kan vi danne alle ord, som kan sammensættes til
sætninger. Herpå hviler grammatikken, lingvistikken og litteraturen. På de fem nodelinjer kan
man tegne små klatter på eller mellem linjerne af varierende form. Hertil kan man føje flag og
bjælker, punkter, pauser og synkoper og dermed grundlaget for at notere og overlevere musik
af enhver art. Selv om der findes mange begavede musikere der spiller efter gehør, er der dog
ingen der betvivler at enhver videnskabelig behandling af musik må begynde med at man lærer
og forstår noder.
XML er en formalisme der kan danne grundlag for forståelse af begrebet digital tekst.
Karakteristisk for alle de nævnte eksempler er at de kunne være gjort på andre måder. Det
bogstav som det græske og det kyrilliske alfabet således er enige om karakteriserer en r’lyd,
skrives ð, mens ï, som med vestlige øjne mest ligner et r udtales p. Og i arabisk er
læseretningen modsat, højre mod venstre. Der kan også findes mange eksempler på at de
konventioner som er endt med at være de mest udbredte ikke nødvendigvis var de bedste. Det
samme gælder naturligvis XML.
Vigtigst af alt er at vise at teksten kan markeres på mange forskellige måder, hvoraf ingen er
rigtigere end andre. Nogle er mere hensigtsmæssige end andre, hvilken hensigt må
mærkearkitekten gøre sig klart. En kritisk studie i kunsten at vælge den rette form for mærker
anses derfor at udgøre det vigtigste kapitel i denne bog.
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1 Formater
Ved en bogs format forstår man normalt dens størrelse; man taler om A4-format osv. Det er
ikke det der tænkes på her. Vi skal beskæftige os med elektronisk eller digitalt format: den
form hvorpå data lagres i en fil på en computer. Begge udtryk elektronisk og digitalt bruges,
og betyder sædvanligvis det samme. Denne bog benytter sig primært af det sidste uden dermed
at forkaste det første.
Når man skriver en tekst på pc, benytter man sig af et program, ikke sjældent Microsofts
Word, hvorefter teksten gemmes i et dokument. Et Word-dokument er en fil hvis interne
struktur er bestemt af Words programmører; det er et proprietærformat, hvilket er en dårlig
oversættelse af proprietary format, et ‘ejendomsformat’. Beskrivelsen af formatet er
Microsofts ejendom, og ejeren kan lave det om efter eget behag.
I modsætning til proprietærformater kan man tale om åbne formater, dvs. sådanne som er
offentligt dokumenterede med den deraf følgende forpligtelse. De kan yderligere være
standardiserede på nationalt eller internationalt niveau. En forudsætning for at et format er
åbent, er i praksis at det kan lagres i simple eller flade tekstfiler, dvs. sådanne som kan
beskrives som rækker af tal, tegn og bogstaver af et nærmere defineret omfang og dermed i
princippet læsbare for mennesker.
Figur 1 viser nogle eksempler på nogle populære filformater for forskellige typer tekst.

Figur 1

Inden vi går i gang med at kigge på de enkelte formater skal vi lige vende nogle af de ret basale
begreber, som i hastig rækkefølge flimrede forbi i indledningen. For det første:
1.1 Hvad er en fil?
Fysisk set er en fil (eng. file, arkiv) et navngivet stykke datalager til en computer. En fil kan
befinde sig på en harddisk, diskette, cd-rom, usb-pind, magnetbånd eller internt i computerens
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lager. Den kan også befinde sig på nettet, i så fald befinder filen sig på en anden computers
hardisk, hvorfra den hentes i kopi.
Logisk set betragtes alle disse fysiske filtyper ens. Der er tale om en følge af dataenheder hvis
længde og type kan være ens eller variere. Typisk bestemmes filens logiske sammensætning af
det eller de programmer som er i stand til at danne, læse, behandle og skrive filen. Fx er en
programfil en fil som et operativsystem kan hente ind i computeren og bringe til udførelse.
Programfilen må passe til computeren og operativsystemet hvis dette skal give mening. En
databasefil kan behandles af et databaseprogram. I mange systemer fremgår filens type af den
navn. En fil hvis navn er efterhængt ‘.mdb’ er således i reglen en database som kan behandles
af Microsofts databaseprogram Access. ‘.mdb’ er et proprietærformat. Der findes måske andre
databaseprogrammer som kan behandle .mdb-filer, dette vil da typisk kræve en ‘konvertering’
samt, naturligvis, at .mdb-formatet er kendt af det andet databaseprogram.
Mange computersystemer gør en dyd ud af ikke at bebyrde sine brugere med den subtile
forskel på en fil og et program, men anskuer det som et samlet kompleks. Felterne i en
database opfattes udfra de søgninger som man kan foretage. Og ofte kan man ‘gemme en
søgning’ som en ny tabel i filen. Det kan være svært, og måske heller ikke altid
hensigtsmæssigt, at skelne mellem filens tabeller og felter, som er passive data, og
programmets data, som er en aktiv proces.
Tekstbehandlingsprogrammer er ingen undtagelse fra denne regel. De fleste moderne sådanne
er opbygget efter wysiwyg modellen. Det er engelsk for what you see is what you get og
bunder i en opfattelse af tekstbehandling som en avanceret skrivemaskine: Målet er en skreven
tekst på papir. I sin vej herhenimod vil brugeren gerne se et billede på skærmen som ligner det
færdige resultat mest muligt. I tidligere tid, hvor grafiske skærme var en forholdsvis moderne
foreteelse, var dette ingenlunde en selvfølge. I sin iver for at opnå dette så effektivt som muligt
har programmører opfundet stedse mere raffinerede måder at strukturere filerne. Alt efter hvor
avanceret programmet er, kan filerne rumme flere eller færre informationer, men disse er altid
af typen skriftsnit, størrelse, margener, orddeling, osv, dvs. det er typografiske informationer.
Og de giver ikke nødvendigvis mening for et andet tekstbehandlingssystem som har fundet på
en alternativ raffineret måde at strukturere sine filer på. Så er vi tilbage til konverteringen. Men
som man kan forstå af det foregående og som det sikkert også vil være manges erfaring, er
konvertering ikke et på nogen måde entydigt begreb. Hvis en i øvrigt urettet fil(1) konverteres
til en fil(2) til brug for et alternativt tekstbehandlingssystem og derpå konverteres tilbage til en
fil(3) i det oprindelige system, da er der ingen garanti for, ja det er overordentlig usandsynligt, at
fil(1) = fil(3).
1.2 Hvad er en tekstfil?
Der findes dog en enkelt type filer som udmærker sig fra alle andre ved i nogen grad at være
læselige ikke bare på tværs af forskellige programmer, men også over netværk på tværs af
forskellige type computere, og det er flade tekstfiler. De kaldes flade, dels for at skelne dem
fra ovennævnte proprietære tekstbehandlingsfiler, dels fordi de i deres udgangspunkt rummer
en simpel følge af tegn, der er så at sige ikke nogen der ‘rager op’ over de andre. Simple
tekstfiler eller blot tekstfiler er andre gangbare udtryk. En tekstfil er en følge af tegn. Det lader
os sådan set blot tilbage med spørgsmålet:
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1.3 Hvad er et tegn?
Vi har hermed nået kernen af begrebet en digital tekst. At en tekst er digital eller digitaliseret
betyder at hvert enkelt tegn i teksten er omsat til et tal, eller rettere, til cifre,1 som igen danner
tal. Et ‘tegn’ i en tekstfil er en talrepræsentation af de tegn som forefindes i teksten. Hermed
har vi rigtignok åbnet for en ren syndflod af spørgsmål. Hvordan nummererer man tegnene?
Hvilke tegn taler vi om, latinske eller græske bogstaver, er 7 et tegn? Og hvor mange cifre
indgår i de tal der nummererer tegnene? Hvis tekstfilerne er følger af tegn var det jo praktisk
om hvert tegn fyldte lige meget, og vi må da vide hvor mange cifre der skal afsættes plads til.
Det sidste afsnit i dette kapitel er et forsøg på at besvare disse spørgsmål, men det kræver en
lille omvej af historien. Foreløbig vil jeg gerne tilbage til figur 1 og de forskellige filformater,
og lægger derfor foreløbigt låg på diskusionen med denne definition:
En flad tekstfil er en følge af digitale repræsentationer af tegn. Alle programmer som måtte
læse en given fil vil være enige om denne repræsentation. Vi går ud fra at vi dermed
umiddelbart kan tale om en tekstfils indhold ved at gengive de tegn som tekstfilen
repræsenterer. Normalt vil vi ubekymret tale om tegn; mere detaljeret kaldes
talrepræsentationen i en fil tegnets valør og tegnets grafiske udformning dets glyf.
1.4 Eksempler på tekstformater
Figur 1 lister i venstre spalte to ekempler på proprietærformater. Herved vil vi forstå
filformater som alene eller hovedsagelig er bundet til et bestemt fabrikat
tekstbehandlingsprogram, her Microsoft Word og Corell WordPerfect. Principielt er filer til
disse to systemer lukkede verdener. Dog ikke mere end at Word kan læse WordPerfect filer og
vice versa og konvertere dem til det lokale layout. Det er dog en forudsætning at begge
systemer understøtter den samme facilitet; det lyder måske meget let når vi taler om kursiv
eller hængende indrykning, men når det kommer til avancerede ting som automatisk datering,
makroer, gemte kladdelag osv. findes der ikke nødvendigvis meningsfulde oversættelser.
WordPerfect har en særlig tilgang til sine filer, som kaldes vis koder. Det vil sige at man på
skærmen kan få vist koder ind imellem teksten, som identificerer de informationer i filen som
styrer den layout som brugeren ser på skærmen. Som vi senere skal se minder WordPerfect’s
koder i nogen henseende om XML’s mærker. Man kan slette koden, hvormed den pågældende
layout forsvinder.
Word har valgt en lidt anderledes vej ud af det lukkede filformat, den hedder Rich Text Format
eller RTF. Word filer kan konverteres til RTF, hvis dokumentation Microsoft har
offentliggjort2. RTF er dermed et åbent format, som kan danne trædesten til andre
dokumentformater. En kursiveret tekst som qwerty udtrykkes i RTF på følgende måde
{\plain \i qwerty}

1

) Af lat. digitalis, ‘som har med [de 10] fingre at gøre’

2

) http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnrtfspec/html/rtfspec.asp
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RTF er sammen med de øvrige formater i den midterste og højre liste i figur 1 tillige et fladt
tekstfilformat. Dette er sådan set ingen selvfølge. Man kunne godt forestille sig at et format var
både velbeskrevet og offentligt tilgængeligt uden nødvendigvis at betjene sig af flade tekstfiler;
i praksis må man dog nok sige, at uden det grundlag som udgøres af tekstfilernes brede accept,
vil det være uligt vanskeligt at dokumentere det. Jeg har ikke umiddelbart kunne komme i
tanke om noget som jeg kunne nævne, bare for eksemplets skyld.
Datalogen Donald E. Knuth grundlagde det i akademiske kredse meget populære layoutformat
TeX på et tidspunkt hvor han stod over for at skulle udgive en af sine mange bøger (Tex
skrives med et forsænket e, fordi man kan forskyde bogstaver på den måde i Tex og for at håne
tekstbehandlingssystemer der ikke kan; det udtales tech, fordi det sidste bogstav skal være et
græsk chi). Da senere laserprinteren blev opfundet med dertil hørende muligheder for langt
mere raffineret typografi blev Tex udvidet af Leslie Lamport. LaTeX blev navnet på resultatet
efter Laser, Lamport eller bare fordi det lød frækt (a’et i La skrives inden i L’et fordi man kan
forskyde bogstaver på den måde i Latex osv.). Latex er et gammelt format, men den dag i dag
uovertruffent til filer som skal ud på en printer, og hvis forfatter gerne vil have 100% styr på
resultatet, ikke mindst blandt matematikere og naturvidenskabsfolk som skriver mange
formler.1 I Latex ser teksten qwerty sådan ud
\itshape {qwerty}

Postscript er et andet format orienteret mod udskrevne sider. I Postscript er siden det basale
element, og hver enkelt punkt på siden kan i princippet adresseres.2
\Times Roman Italic findfont
(qwerty) show
showpage

Postscript er udviklet af Adobe Inc. og fundamentet for Portable Data Format, eller PDF.
Folkloren vil vide at PDF står for Print the Damned File, fordi det ofte er den ultimative udvej
for et program til at få noget ud på tryk. Adobes læser til pdf-filer hedder Acrobat Reader og
stilles gratis til rådighed på nettet,3 hvilket har givet formatet næstenstandardstatus og
uovertruffent når det gælder om at vise ‘printvenlige’ hjemmesider eller sider, hvor valget af
skrifttyper er vigtigt. Men Adobe sælger også programmer der kan danne pdf-filer udfra det
format man nu måtte have. Hvis et program, det være sig en browser, et databaseprogram, et
tekstbehandlingssystem, kan udskrive til en printer kan det også udskrive til Adobes
pseudoprinter der i stedet for et print producerer en pdf-fil.
Et format der både baserer sig på flade åbne tekstfiler og er veldokumenteret, kan konverteres
eller manipuleres af enhver der kan læse en dokumentation og programere en computer, af
hvilke der på verdensplan er en hel del. Derfor kan man på nettet finde adskillige programmer
af typen rtf2latex (udtales Artief tu Leitex) som konverterer fra det ene format til det andet

1

) http://www.latex-project.org/

2

) PostScript Language. Reference Manual (2nd ed.), Reading, Massachusetts, 1990.

3

) http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
7

eller gør andre nyttige ting.
Formaterne i den midterste søjle i figur 1 er veldokumenterede og dokumentationen er lagt
åbent frem. Højre kolonne viser til forskel herfra formater som har fået et blåt stempel fra en
standardiseringskommision. Forskellen er i princippet ikke så stor, det er udelukkende et
spørgsmål om størrelsen på den organisation der står bag, og den anerkendelse den nyder
blandt brugerne.
Hypertext Markup Language, HTML, er navnet på det tekstformat som anvendes til
hjemmesider på internettet og styres af World Wide Web Consortium, W3C. HTML er
grundlagt på en større og ældre standard Standard Generalized Markup Language, SGML,
som er en ganske omfattende ISO standard fra 1986. HTML vil skrive vor standardtekst på
denne måde
<i>qwerty</i>

SGML og HTML omtales nærmere i kapitel X, hvor der gøres rede for historien om hvordan
stadige udvidelser af HTML har aktualiserede ønsket om en ‘udvidelig’ standard, som igen har
ført til udviklingen af Extensible Markup Language. XML er som SGML et metaformat, om
end mindre omfattende, hvilket vil sige at der ikke er fastlagt et vokabularium for hvordan fx
en given skriftart skal udtrykkes. XML opstiller kun de overordnede regler for hvordan det kan
gøres. XML og SGML er tekstformater på et andet niveau end de øvrige og kan dermed
understøtte tekstindholdet på mange måder, ikke bare typografisk. Vi kan sige at hvis en
Postscriptfil beskriver tryksværte på en side og en Latexfil linjer i et dokument, så beskriver
XML formatteret fil data i en tekst. Hvis teksten er en adresseliste beskriver den navne,
adresser, postnumre og byer. Hvis teksten er et digt beskriver den vers og strofer og måske
metrik og skandering. Udover forfattelsen af selve teksten indgår der altid i et XML dokument
(rettere en type af XML dokumenter) et design af dokumentet hvorunder forfatteren må
spørge sig selv: Hvad er det interessante ved denne tekst og hvad vil jeg med den?
Resten af denne bog handler om XML.

1.5 Et stykke historie. Om det hellige tal 7
Som alle gode historier handler dette afsnit om gamle dage, nærmere bestemt om tiden
omkring 1960. Dengang datalogien stadig var ung som videnskab betragtet eller knap nok født
og de første computere netop havde set dagens lys. Muligvis begynder historien allerede ved
forrige århundredeskifte da den amerikanske ingeniør Charles Hollerith opfandt hulkortet i
forbindelse med en folketælling. Hulkortet var et stykke karton på størrelse med en 1 dollar
seddel og udgjorde en matrix med 80 kolonner og 10 rækker hvori der kunne udstanses
rektangulære huller. Hver kolonne svarede til et ciffer fra 0 til 9. Hollerith grundlagde senere et
succesrigt firma ved navn IBM, som i merbemeldte tressere, da de første computere netop
havde set dagens lys, havde udvidet de 10 rækker til 12, som så cirka sådan ud:
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Figur 2
Øverst på hulkortet er der til glæde for den menneskelige læser anbragt et tegn som fortæller
hvad de udstansede rækker i kolonnen betyder. (Dette er ingenlunde selvfølgeligt. Kortet er
sandsynligvis hullet på en IBM 026 Printing Keypunch, men IBM markedsførte tillige en
anden korthuller 024, som ikke havde denne facilitet for tøsedrenge der ikke umiddelbart
kunne læse hulkoden!)
Som vi kan se er det nye og interessante at der er kommet bogstaver til, foruden forskellige
tegn af blandet herkomst. I den originale Hollerith udgave var der kun tænkt på tal, og
tilstedeværelsen af andre tegn var længe en temmelig uvelkommen omstændighed. Bogstaverne
måtte have numre, ligesom cifrene, bortset fra at disse numre i modsætning til cifrene ikke
betød noget: A har ikke nogen naturlig talværdi, bortset fra at det i nogen sammenhænge
kommer før B, og det således forekommer at være en god begyndelse at nummerere dem 1 og
2; dog ikke i samme forstand som cifrene 1 og 2. Ciffer 1 betyder 1, mens bogstav A blot er
bogstav nummer 1. En interessant datalogisk indsigt, men også – eller rettere netop derfor –
også til uoverstigeligt besvær.
Vi ser hvordan de nytilkomne indordnes i et mønster under benyttelse af tre rækker til
overhuller: A-I tilordnes således tallene 1-9 overhullet med række 12, J-R samme overhullet
med række 11 og så fremdeles.
Som alternativ til hulkortene arbejdede man man hulstrimler. Det var noget mere kompakte
papirstrimler i en bredde på ca. en tomme og med otte huller på tværs.
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Figur 3. Den afbildede strimmel er skrevet i Flexowriter kode, som kun
sporadisk udnytter den øverste hul, som betyder linjeskift. Der står:
algol,5<//karsten kynde/k 690070/_b_e_g_i_n/

Hver række med plads til otte huller repræsenterer et tegn. Hvor mange forskellige tegn kan
det blive til? Vi ressonerer som følger: Tag en given plads, den øverste i en række. Enten er der
et hul eller også er der ikke noget hul. Et hul, eller helt præcis: en plads til et hul, kan med
andre ord repræsentere to muligheder. Har vi to pladser at gøre godt med har vi fire
muligheder: Enten er der hul det ene sted, eller også er der hul det andet sted, eller der er hul
begge steder, eller der er evt. slet ikke noget hul. Hver gang man udvider med en plads får man
dobbelt så mange muligheder, man har nemlig dem man havde i forvejen med et hul på den nye
plads eller uden hul på den nye plads. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 2 8 = 256.
Et tegn kan lagres i otte bit. Og hvad er så en bit? Det er let at forklare når man ser på
hulstrimmelen. En bit er et datalager som kan rumme to værdier. Hver position på strimmelen
svarer til én bit. De to muligheder i den pågældende position, hul eller ikke hul, svarer til en
bits to værdier.1
I praksis holdt man sig dog til syv bit eller 127 tegn, og det var fordi man da kunne bruge den
sidste plads til et paritetshul. Når data skulle fragtes over større afstande, og det skulle de jo af
og til, fx skulle de fra hulstrimmellæseren ind i computeren, så kunne der jo opstå fejl. Et hul
kunne let blive læst som et ikke-hul hvis udstansningen ikke var gjort ordentligt2 og snavs på
stimmelen kunne ligne et hul. Derfor vedtog visse koder at der skulle være et ulige antal huller
i en kode (man kunne også vælge et lige antal; ulige paritet havde dog den fordel at der altid
var mindst ét hul). Paritetshullet betyder altså ingenting, det er der bare, eller er der ikke, til at
sørge for at antallet af huller i hver kode er ulige, læseren kan selv tælle efter på figur 3.
Hulkortene lagredes på grund af den historiske udvikling på en lidt anden vis, nemlig i en
såkaldt EBCDIC kode (Extended BCD Interchange Code, hvor BCD atter står for BinaryCoded-Decimal, eller på dansk Udvidet Binærkodet Decimal Udvekslingskode), som det fører
for vidt at komme nærmere ind på. Men læg mærke til at det udstillede kort rummer netop 64
tegn svarende til 6 bit. Efterhånden fik også EBCDIC tegn for både store og små bogstaver,

1

) Bit, binært ciffer, af eng. bit = binary digit. At et ciffer er binært (af lat. bini, par), betyder at det har to værdier i
modsætning til fx et decimalt (af lat. decem, ti), som har 10 værdier.

2

) Ved præsidentvalget i USA, 2000, foregik afstemningen i Florida ved hjælp af hulkort. Da gentagne maskinelle
optællinger gav varierende resultater, blev der til brug for den manuelle fintælling udstedt et cirkulære om hvad
man rettelig skulle forstå ved et hul.
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hvilket udvidede behovet til netop 7 bit.
Længe forblev 7 bit det magiske tal for tegnkoder. For det første er otte bit egentlig er det
rigtig magiske tal i computere. Det fører for vidt at komme ind på hvorfor, men det er noget
med at tallet otte i sig selv kan udtrykkes i netop tre bit. Otte bit blev betegnet en byte, udtales
[bajt]. Etymologien er usikker men spiller givetvis på ordet bit (se tidl. note) og ordet bid (eng.
bite). Når paritetsbitten blev lagt til, kunne et tegn altså netop rummes i en byte. For det andet
havde vi jo nu plads til alle tænkelige tegn og bogstaver, næsten, ovenikøbet både i en stor og
lille variant.
Efterhånden forsvandt de mere eksotiske specialkoder for at give plads for 7 bits koden ASCII,
American Standard Code for Information Interchange, i 1967 overtaget af den internationale
standiserings organisation, ISO, under navnet ISO 646. Der var dog én vigtig forskel på ISO
646 og ASCII: 10 pladser var reserveret nationale tegn, bl.a. var pladsen for $ reserveret til ¤,
det internationale valutasymbol. Tanken var at symbolet i lande der havde lignende symboler
for deres møntenhed, skulle danne pladsholder for dette tegn. De tre pladser efter z hhv. Z var
ligeledes reserveret, og det var således oplagt i en dansk variant at anbringe bogstaverne æ, ø
og å her. For det tilfældes skyld at de 10 pladser ikke benyttedes til nationale tegn, indsattes
her nogle yderligere tegn, {, }, [, ], | og \,1 den såkalde International Reference Version,
IRV. I ISO 646, 3. udgave fra 1991 vedtoges det at IRV = ASCII.
0
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9
NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT
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:
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Figur3. ASCII eller ISO 646:1991 IRV. Tabellen læses således at den lodrette bjælke gengiver første og den vandrette
andet heksadecimale ciffer, sådan at valøren for ‘A’ er 41, ‘Z’ 5A. Den to første rækker angiver kontroltegn, fx 09
Horisontal Tabulator og 0A Line Feed.

Som enhver kan forstå virkede dette koncept ikke. Det er ikke praktisk at en given kode i visse
sammenhænge betyder ø, i visse andre sammenhænge |. Ældre databrugere vil kunne huske
hvordan en tekst udskrevet på forskellige printere ville blive gengivet forskelligt, og mange
lærte at leve udmærket med fænomenet. Undtagelser var typisk folk ved navn Søren eller
lignende navne, som var irriterede over ikke at kunne være sikre på at få deres navn trykt uden
vansirende tegn. En mere holdbar løsning synes at være at inddrage paritetsbitten og udvide
ASCII’s 128 tegn til 256. Det kan gøres på mange måde, så det gjorde man! Da IBM
lancerede sin pc i begyndelsen af 1980’erne benyttede de sig af flere varianter af udvidede
ASCII tegnsæt, således IBM 437 US, der indeholdt æ og å, men ikke ø, og IBM 850
Multilingual, som havde alle tre danske nationalbogstaver. Der hvor 850 havde ø (tegnvalør
155) havde 437 tegnet for cent: ¢. Det ligner egentlig et ø meget godt og mange vil have
oplevet det samme fænomen: Det virker fjollet, men man vænner sig til det. I 1988 udkom ISO
1

) Disse tegn udmærker sig den dag i dag ved at have en speciel plads på danske tastaturer som nogle der skal
betjenes med den særlige Alt Gr skiftetast.
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med sit forslag til et Latin-1 Supplement ISO-8859-1, som nu er standard i Microsoft
Windows og mange andre steder.
For nu at vende tilbage til emnet og inden vi fortaber os i ren dengang-farfar-var-ung-nostalgi,
så lad os lige kort prøve at opsummere en lære af denne fortælling. For det første at bogstaver
er kodet som en art misforståede cifre. Teksten er blevet digitatliseret. Cifre i række danner tal
ligesom bogstaver i række danner ord. Men mens alle tal kan dannes af 10 cifre, findes der ikke
nogen øvre grænse for antallet af bogstaver og tegn. For det andet at grænserne for
mangfoldigheden af bogstaver hele tiden er underlagt rent tekniske begrænsninger. Noget med
at 7 er et godt tal og bredden af en hulstrimmel. Historien er en vigtig kilde til at forstå hvorfor
verden ser ud som den gør, men den vigtigste lære er i dette tilfælde at man på intet tidspunkt
har sat sig den ambition at repræsentere alle nødvendige tegn for at kunne repræsentere fx en
dansk tekst.1 Med denne lille filosofiske note in mente, vil vi måske bedre forstå den følgende
udvikling samt indse at vi ikke nødvendigvis kan undgå den situation ikke at kunne
repræsentere ethvert ønsket tegn med det tilrådighedværende tegnsæt.
Den nyeste udvikling indenfor tegnsæt hedder Unicode, godkendt som international standard
ISO 10646, hvis første version udkom i 1991. Unicode er opdelt i blokke hvoraf de to første
udgøres af ASCII/IRV og Latin-1 Supplement ISO-8859-1. Disse kan, som vi har set,
tilsammen udtrykkes i 1 byte. Der er imidlertid ikke fastlagt nogen fast længde på et Unicode
tegn, men den nuværende standard (version 3.0) kan rummes indenfor 16 bit. Hver tegn har
herefter en kode, der sædvanligvis udtrykkes som et hexadecimalt tal.
Skulle den foregående historiske fordybelse ikke have bragt læseren anden indsigt, har den dog
forhåbentlig gjort ham til så meget af en talteoretisk ekspert at begrebet heksadecimale tal
umiddelbart lader sig forklare. Hexadecim er en græsk-latinsk hybrid der betyder seksten. Det
er sådan at seksten er et om muligt endnu helligere tal en otte, eftersom seksten netop kan
repræsenteres af fire bit, og fire ikke alene er en potens af to, men også netop det halve af otte,
hvis hellighed vi tidligere har fastslået. Sagt på en anden måde vil en byte netop kunne skrives
som to heksadecimale cifre, og to byte eller 16 bit, som netop er længden af de kendte Unicode
tegn, kan netop skrives med fire heksadecimale cifre. Tilbage er kun ét problem, nemlig at
skaffe 16 cifre. Til supplement for de velkendte ti benyttes bogstaverne A-F, altså 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. På denne måde kan det velkendte ASCII tegnsæt angives med
‘tal’ i intervallet 00-7F, og Latin-1 supplementet 80-FF. To heksadecimale cifre svarende til 1
byte (i decimale mennesketal 0-127 hhv. 128-2552, og det ser jo ikke nær så strømlinet ud). Vil
vi udover dette må vi angive fire cifre, hvilket som sagt er sædvanen. Fx har a unikoden 0061
og z 007A. Ø har fået plads i supplementet som 00D8, mens man må videre i den næste byte
for at kunne repræsentere det polske ³ (0142) eller et så nyttigt tegn som ð (03C0).

1

) Der menes at være tre sprog som lader sig gengive alene af alfabetets 26 bogstaver fra A til Z, nemlig latin, engelsk
og en vis dialekt af hawaiansk.

2

) Note for den tungnemme læser: F er det femtende ciffer og altså = 15. Tallenes cifre angiver ikke som i det
decimale system enere, tiere, hundreder osv, men enere, sekstenere, tohundredeseksoghalvtredsere osv. Derfor er
7F(hex) = 7×16+15 = 127, 80(hex) = 8×16+0 = 128 og FF(hex) = 15×16+15 = 255
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1.6 Hvad er nu en tekstfil?
Vi er nu klar til at vende tilbage til spørgsmålet fra afsnit 1.3 om hvor mange cifre eller bit der
indgår i de tal der nummererer tegn. Som vi endte med at konkludere, var det jo praktisk,
eftersom tekstfilerne er følger af tegn, om hvert tegn fyldte lige meget. Hertil er der kun at sige
at der er mange ting der vil være praktiske, virkeligheden er sjældent en af dem.
Unicode definerer fire varianter af tekstfiler. Unicode standarden omfatter som nævnt i dag så
mange tegn som kan nummereres indenfor 16 bit. Den første variant er da at et tegn fylder 16
bit. Denne variant kaldes UTF-16.
En anden mulighed er at holde sig til de syv bit. Denne variant kaldes ASCII.
Vi kan også medtage den ottende bit, og på denne måde omfatte ASCII og Latin-1 udvidelsen.
Denne variant kaldes ISO-8859-1.
Endelig er der den økonomiske blandingsmodel. Hvis den ottende bit i en byte er nul,
repræsenterer de øvrige syv bit et ASCII tegn. Hvis ikke, repræsenterer de følgende byte i et
indviklet mønster hvor mange bytes der indgår i tegnet foruden tegnet selv. Den detaljerede
kodning kan læses i Unicodespecifikationen, den er sådan set irrelevant her. I en gennemsnitlig
dansk tekst vil det betyde at de fleste tegn vil fylde 1 byte, æ, ø og å to byte, og evt. virkelig
eksotiske tegn, to eller flere byte. Denne variant kaldes UTF-8.
Unicode standarden har dermed reddet vore tekstfilbegreb. Vi kan herefter bruge vores gamle
ASCII kodede tekstfiler, som vil kunne læses af de allerfleste computere verden over (ASCII).
Eller vi kan udvide med den sidste bit, hvilket vil forstås i store dele af den vestlige verden
inklusive Danmark (ISO-8859-1). Eller vi kan vælge den simple eller den økonomiske UTF
kodning. Prisen er, forstås, at det nu er nødvendigt at vide hvilken variant der er tale om. Også
dette er der imidlertid taget hånd om. En konvention foreskriver at de to første byte i en fil
fortæller kodningen. Det kræver så lige at man ved at de to første byte ikke hører med til
tekstindholdet.
XML støtter sig på Unicode standarden, sådan at forstå at alle fire varianter accepteres som
mulige XML tekstfiler. I den såkaldte prolog (se 3.4.3.3) erklæres det hvordan filen skal læses.
Det er i orden at undre sig over hvordan man uden denne viden læser prologen; det må kræve
lidt snilde. Men selv om vi holder os inden for ASCII området kan vi i XML gengive tegn
indenfor hele Unicode området, nemlig ved brug af såkalte tegnentiteter.
1.7 XML tegnentiteter
Således forberedte, kan vi nu introducere XML entiteter. En XML entitet er i sin videste
forstand en forkortelse for en tekst. For at skelne dem fra sædvanlig løbende tekst noteres
entiteter foranstillet en ampersand og efterstillet et semikolon. Vi definerer fx
<!ENTITY copyright-notice "© 2005 Åge Østerkjær">

Herefter vil &copyright-notice; i en XML tekst stå for teksten © 2005 Åge Østerkjær.
Fordelen er naturligvis at den dovne redaktør kan spare et par tastetryk, men nok så meget at
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Åge nu centralt kan ændre sin copyright notits, næste år fx til © 2006 ... og dermed med et
slag alle steder hvor forkortelsen er anvendt.
En anden brug af entiteter kunne være til enkelte tegn. Den foranstående historiske
gennemgang kunne jo nok gøre en og anden urolig ved at røre ved de tre taster æ, ø og å på
tastaturet i usikkerhed om hvilket tegnsæt der lige nu og her blev lagt til grund, hvis vi ikke
lige holder os indenfor ASCII’s 127 tegn. Hertil kan en særlig form for entitet anvendes, fx
&#x00C5;ge

Firkanten, # (et amerikansk nummertegn, på dansk ofte kaldet en havelåge) betyder at vi vil
angive en Unicode nummerværdi for tegnet. x angiver yderligere at tallet skal forstås
heksadecimalt. Formalismen øger givetvis præcisionen, men læsefremmende er den ikke.
Heldigvis kan vi referere til entiteter i definitionen selv, og dermed foretage følgende
definitioner
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

ae
Ae
oOaa
Aa

"&#x00E6;">
"&#x00C6;">
"&#x00F8;">
"&#x00D8;">
"&#x00E5;">
"&#x00C5;">

Vort eksempels navn kan herefter skrives
&Aa;ge &O-;sterkj&ae;r

Der findes en lang række standardnavne for de mest almindelige tegn. De er affattet på engelsk
i de tre tilfælde &aelig;, &oslash; og &aring;, men der er intet til hinder for at foretage sin
egen definition, som vist.
Har man imidlertid de relevante bogstaver på sit tastatur og udveksler man alene sine tekster
med danskere i Danmark, kan man jo dog bare blive enige om at anvende det samme tegnsæt,
fx det ovenfor omtalte ISO-8859-1. Problemet opstår først når teksterne skal sendes ud af den
lukkede kreds, et problem enhver vil have oplevet som har fået en dansksproget e-mail eller
blot et maskinskrevet brev fra udlandet. Værre endnu er det hvis tegnet slet ikke findes på
tastaturet; det er fx tilfældet med copyright tegnet, ©. Sidder vi med et
tekstbehandlingsprogram foran os (som jeg gør det) vil det i de fleste tilfælde hjælpe os, men
igen: Det sker med en usikker fornemmelse af at kun en venlig skæbne kan hjælpe det frem til
trykkeren, forbi sætternissen og ultimativt: til læseren. I XML definerer vi
<!ENTITY copy
"&#x00A9;">
<!ENTITY copyright-notice "&copy; 2005 &Aa;ge &O-;sterkj&ae;r">

For forkortelsesnavne på XML entiteter gælder der flg regler
-

Forkortelsen angives i dtd’en under anvendelse af en <!ENTITY deklaration, se afsnit
3.4.2
I teksten refereres forkortelsen ved at foranstille forkortelsens navn en ampersand (&) og
efterstille semikolon.
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-

Til navnet kan der benyttes bogstaverne a-z, A-Z samt tegnene punktum, kolon,
understreg og bindestreg (., :, _, -).
Store og små bogstaver kan bruges til at skelne mellem forskellige forkortelser

I teksten kan man (og det program som måtte fortolke teksten) altså genkende en XML entitet
på at den indledes med en ampersand. Det kaldes et flugttegn (eng. escape character), som
antyder at vi flygter ud af den øjeblikkelige kontekst og refererer ud over denne. Den samme
mekanisme som anvendes ved mærker i XML. Det er derfor også klart at man må have en
særlig formel for at angive flugttegnet selv, sæt fx at nogen fandt anledning til at ændre Åges
eksempel til
© 2005 Åge Østerkjær & Forlaget Fidusa A/S
I ethvert XML dokument er der forudefineret tre entiteter, nemlig
& &amp;
< &lt;
> &gt;

som står for hhv. ampersand, less than og greater than. Sidstnævnte er strengt taget ikke
nødvendig: Kun i sammenhæng med et mærkeåbnetegn, <, vil > være at forstå som et
mærkelukketegn – hvis der ikke har været et sådant må det være fordi vi faktisk mener større
end. Men det er medtaget af symmetrigrunde. Som før kan vi definere vores egne varianter om
vi vil:
<!ENTITY et
"&amp;">
<!ENTITY copyright-notice "&copy; 2005 &Aa;ge &O-;sterkj&ae;r
&et; Forlaget Fidusa A/S">

Når teksten frem til sætteren på denne form har vi intet at frygte. Enten forstå hans maskineri
koderne og så er det godt. Gør de ikke, findes der en standard, Unicode, hvor han kan slå op
hvad de enkelte tegn betyder. Og er heller ikke dette en mulighed, eller har vi slet ikke
defineret entiteterne, kan et fornuftigt valg af entitetsnavne give et clou om hvilket tegn der
menes.
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2 Indledning
Betragt følgende tekst1:

Figur 1

Som en hjælp til de læsere der ikke læser gotisk håndskrift og for at få lejlighed til at
demonstrere XML vil vi transskribere teksten.
<fig2>
<alin indryk="langt">Min Cordelia!</alin>
<alin indryk="kortførste">»Min - Din« disse Ord omslutte som en
Paren<lin del="streg"/>thes mine Breves fattige Indhold. Har Du lagt
Mærke <lin/> til at Afstanden mellem dens Arme bliver <lin/> kortere. O!
min Cordelia! Det er dog skjønt, jo <lin/> indholdsløsere Parenthesen
bliver desto betydningsful<lin del="streg"/>dere bliver den.</alin>
<alin indryk="centreret">Din Johannes.</alin>
</fig2>
Figur 2

Udover at tekstens bogstaver er blevet omsat til moderne typer er det tilføjet noget tekst i
vinkelparenteser. Det er XML mærker, som er sat der for at udtrykke dele af teksten eksplicit.
Den første linje er fx rykket et langt stykke ind, hvilket udtrykkes i mærket <alin
indryk="langt">. alin er mærkets navn og står for alinea, som her bruges om et linjebrud
som har betydning for teksten. Hele teksten består af tre sådanne alineaer. Det første alinea er
indrykket langt, det næste kort i første linje og endelig er det sidste centreret. Sådan har i det
mindste denne transskription valgt at læse manuskriptet. Indrykkene er angivet i mærkerne
med navnet indryk, et lighedstegn og derpå en angivelse af indrykningen i anførselstegn; det
kaldes i XML for en attribut. Hvor alineaet ender er der anbragt endnu et mærke, et såkaldt

1

) Af Søren Kierkegaards trykmanuskript (Enten–Eller, ms. 25.11) til »Forførerens Dagbog«, Kierkegaard Arkivet på
Det Kongelige Bibliotek, KA B pk. 7 læg 1, s. 442.
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slutmærke. Slutmærket har samme navn som startmærket, men indledes med en skråstreg og
har ingen attributter. Start- og slutmærke omslutter et element og teksten mellem mærkerne
kaldes elementets indhold. Et element kan, som vi kan se, udover løbende tekst indeholde
andre elementer: Der hvor manuskriptets linjer er delt, er der anbragt et andet mærke, <lin/>.
Dette linjeskift har ingen udstrækning og er startmærke og slutmærke i et, <lin/> betyder det
samme som <lin></lin>. Et element uden indhold kaldes tomt og i XML slang høres af og til
udtrykket milesten om de tilhørende mærker.
Hermed er det gjort rede for omkring 90% af formalismen XML, men før læsererens lettelse
erstattes af skuffelse vil vi hurtigt gå videre. Det er jo ikke nok at formen er enkel, den skal jo
også kunne bruges til noget.
Med disse mærker har vi blot forsynet teksten med en række betegnelser som forhåbentlig
siger den menneskelige læser noget, men som ikke i sig selv har effekt i en computer. Hvordan
får vi denne tekst pænt ud på papir eller på en skærm, for det er vel det der er meningen i sidste
ende, eller hvad? Jo, det kunne det jo for eksempel være, og som sagt, for at fastholde læseren
vil vi med det samme vise hvordan det kan lade sig gøre. Det ligger uden for XML og betegnes
som teksten stil. Vi kan til teksten i figur 2 anvende dette stilark:
alin
alin[indryk=kortførste]
alin[indryk=langt]
alin[indryk=centreret]

{display: block}
{text-indent: 1em}
{margin-left: 2em}
{text-align:center}
Figur 3

Der var endnu et mærke, <lin/>. Men i stilarket i figur 3 går ikke ud fra at man intesserer sig
for hvor manuskriptet delte linjerne, det regnes ikke til teksten og bliver ignoreret. Den slags
kaldes somme tider tekstens accidentalier, og meget opmærkning går ud på at skelne dem fra
den meningsbærende del. Men hvis nu formålet med transskriptionen var at sætte læseren i
stand til at at tyde manuskriptets gotiske bogstaver og måske skulle gengives sammen med en
faksimile af dette, da vil linjedelingen være yderst relevant til at orientere sig efter. I så fald må
vi supplere stilarket.
lin:before
lin[del=streg]:before

{content: "\A"}
{content: "-\A"}
Figur 4

Denne notation, som kaldes Cascading Style Sheets er standard for mange programmer der
beskæftiger sig med at opstille tekster typografisk, og er behandlet i større detalje senere i
denne bog. Her skal det blot nævnes som eksempel på en anvendelse af XML, læseren kan
arbejde videre med dem i dette kapitels opgave 1. Resultatet skulle gerne være noget i lighed
med figur 5.
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Min Cordelia!
»Min - Din« disse Ord omslutte som en Parenthes mine Breves fattige Indhold. Har Du lagt Mærke
til at Afstanden mellem dens Arme bliver
kortere. O! min Cordelia! Det er dog skjønt, jo
indholdsløsere Parenthesen bliver desto betydningsfuldere bliver den.
Din Johannes.
Figur 5

Med stilark kan vi altså adskille tekst og stil og eventuelt anvende forskellige stilarter på den
samme tekst, eller samme stil for flere tekster. Den redaktør som har prøvet at sidde med en
antologi med bidrag fra mange forskellige kilder, hvori han gerne vil sikre sig at fx alle
overskrifter fremtræder ens, kan formodentlig se perspektivet i at bidragene var afleveret i
XML. Men stilark er kun et eksempel på anvendelse af XML og kun valgt her for at gøre
opmærksom på at XML mærkning i sig selv intet har med tekstens udseende at gøre, selvom
figur 2 kunne give det indtryk. Udtrykket mærker er virkeligt dækkende, XML giver omtrent
det samme som at gå ned til papirhandleren og købe et bundt brune mærkesedler til at sætte på
forskellige effekter. Det er helt op til køberen selv at bestemme hvad der skal stå på
mærkesedlerne, og det er hans ansvar at nogen forstår betydningen. Lad os derfor straks lave
mærkningen om.
Som enhver kan se er der i figur 1 tale om et brev. Hvordan kan enhver se det? Jo, dels står det
næsten direkte i teksten: »Min - Din« disse Ord omslutte som en Parenthes mine Breves
fattige Indhold, dels hentyder det netop til den typografi som vi har beskæftiget os med
ovenfor, indrykningen af overskriften og centreringen af hilsenen, sådan som man plejer at gøre
med breve. Vi benytter os af et antal antagelser og »plejer«’e som alle er fast indarbejdet hos
erfarne brevskrivere og -læsere, og som gør at vi kan identificere denne tekst som et brev og
uden videre fastsætte Cordelia som modtager og Johannes som afsender. Disse oplysninger er
implicit givne udfra normer om typografi, rækkefølge, opstilling mv., det man kan kalde de
udenomstekstlige signaler. Sådanne signaler er meget nyttige og opfattes let, men kan dermed
også være vanskelige at erkende som sådanne af den der er blevet vant til dem.
Somme tider kan det dog være nyttigt eller nødvendig at eksplicitere sin tekst. Det kan være
hensigtsmæssigt med en form hvoraf det tydeligt fremgår hvad der var hvad. Lad os se på
teksten en gang til:
<brev>
<overskrift>Min <modtager>Cordelia</modtager>!</overskrift>
<tekst>
<alin>»Min - Din« disse Ord omslutte som en Parenthes mine Breves
fattige Indhold. Har Du lagt Mærke til at Afstanden mellem dens
Arme bliver kortere. O! min Cordelia! Det er dog skjønt, jo
indholdsløsere Parenthesen bliver desto betydningsfuldere bliver
den.</alin>
</tekst>
<hilsen>Din <afsender>Johannes</afsender>.</hilsen>
</brev>
Figur 6
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Vi har nu omgivet hele teksten med et mærke <brev> for at antyde at vi har identificeret
teksten som et sådant. Vi har strøget <lin/> mærkerne fordi vi har besluttet os for at de er
ligegyldige for vores formål. Vi har beholdt <alin>, idet andre breve jo kunne have flere
betydningsbærende linjebrud, men omgivet det med endnu et niveau <tekst> til at betegne
brevets indhold mellem overskrift og hilsen. Som Johannes så rigtigt bemærker er denne tekst
parentetisk, ikke blot med Min og Din, overskrift og hilsen , men mere basalt, idet ethvert
element består af et indbyrdes sammenhørende start- og slutmærke. Dette er et afgørende træk
ved XML, at vi har
<tekst><alin> ... </alin></tekst>

og ikke
*

<tekst><alin> ... </tekst></alin>

For at fremhæve parentesstrukturen og for lettere at kune finde evt. fejl i samme, kan man
indentere (dvs. med varierende vandret afstand indrykke) teksten sådan at sammenhørende
mærker indenteres ens, som gjort i figur 6. Det er uden betydning for dokumentet i øvrigt. Alle
mellemrum, udover ét, kan indsættes efter behag og betragtes kun som læsefremmende
foranstaltninger, ikke som betydningsbærende tekst. Begrebet mellemrum forstås bredt: som
almindelige blanke, tabulatortegn og linjeskift.
Vi kan naturligvis stadigvæk opstille et stilark til at fremstille brevet. Vi laver en lille
modifikation til figur 3.
alin, overskrift, hilsen {display: block}
alin
{text-indent: 1em}
overskrift
{margin-left: 2em}
hilsen
{text-align:center}
Figur 7

Herefter kan vi trykke brevet som før, men vi kan jo meget mere. Sæt fx at vi gerne ville
journalisere dette brev, som det er meget almindeligt med forretningsbreve i en virksomhed. Da
er det hensigtsmæssigt at vi let kan identificere modtager og afsender. Nu har Johannes
benyttet sig af det intime fornavn, hvilket kunne være imod virksomhedens
journaliseringsnorm. Vi indfører derfor en attribut til <modtager> og skriver
<modtager norm="Wahl, Cordelia">Cordelia</modtager>
Figur 8

Mærker og attributter kan altså bruges til at tilføje nye oplysninger til teksten, også sådanne
som ikke fremgår af teksten selv, men må hentes fra andre kilder1 og som ikke nødvendigvis
nogensinde vil fremgå af en gengivelse af teksten på tryk eller skærm, men snarere af et
register eller en kommentar. Mange vil mene at figur 6 repræsenterer en rigtigere mærkning af
teksten end figur 2. Det er som man tager det, givet er at vi her i højere grad udnytter XML’s
1

) Se Enten–Eller. Første Deel, Søren Kierkegaards Skrifter, bd. 2, København 1997, s. 326: Hun hedder Cordelia
Wahl og er Datter af en Capitain i Søetaten
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potentialer. Figur 2 indeholdt blot tre alinia’er og er hermed måske mindre interessant. Men
fordi figur 6 beskræftiger sig med tekstens logiske struktur, er det mere nærliggende at gøre
sig et par tanker om denne. I XML kan vi definere en dokumenttype:
<!DOCTYPE brev [
<!ELEMENT brev
<!ELEMENT overskrift
<!ELEMENT tekst
<!ELEMENT alin
<!ELEMENT hilsen
<!ELEMENT modtager
<!ATTLIST modtager
<!ELEMENT afsender

1
2
3
4
5
6
7
8
9

( overskrift, tekst, hilsen )>
( #PCDATA | modtager )*>
( alin )*>
( #PCDATA )>
( #PCDATA | afsender )*>
( #PCDATA )>
norm CDATA #IMPLIED>
( #PCDATA )>

]>
Figur 9

Dokumenttypedefinioner eller dtd’er gennemgås i detaljer andetsteds i denne bog, her skal vi
blot nyde duften af dem. Jeg oversætter hurtigt:
1: Dokumenttypen et brev:
2: Det består af rodelementet brev (et dokument består altid af netop ét element og dets
underelementer, og rodelementets navn er det samme som dokumentets), som igen
indeholder netop tre elementer: overskrift, tekst og hilsen.
3: En overskrift indeholder i flæng løbende tekst og en eller flere modtager’e (egl.
betyder asterisken ingen, en eller flere forekomster af, den lodrette streg eller og
#PCDATA parsed character data, her oversat løbende tekst. En overskrift kan altså evt.
være tom. Din og udråbstegnet er eksempler på løbende tekst og der er netop et
modtager element).
5-8:
Noget tilsvarende gælder hilsen med en afsender i modtager’ens sted mens
alin, modtager, og afsender kun kan indeholde løbende tekst.
4: En tekst indeholder ingen, et eller flere alin’iaer.
7: En modtager kan have en attribut ved navn norm, som kan antage værdi af vilkårlige
tegndata. Hvis den ikke angives, antages den som underforstået (#IMPLIED) af
konteksten.
Et dokument som overholder reglerne med hensyn til mærker, slutmærker, attributter og
parentesstruktur siges at være velformet. Når man har defineret en dtd som figur 9 for et
dokument, og kontrolleret at dokumentet stemmer overens med dtd’en (dvs. her at
overskriften rent faktisk kommer før teksten, hilsenen efter og ingen mærker har attributter
som ikke er behørigt nævnt i dtd’en), siger man at dokumentet er valideret.
Nu er den stakkels Johanneses brevs »fattige Indhold« blevet transskriberet, trykt, og lagt i
strukturel spændetrøje, men vi har slet ikke set på tekstens sproglige struktur. En lingvist ville i
denne tekst straks se, ikke et brev, men helsætninger og ledsætninger, og ville mærke således:
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<ling>
<alin>
<hels>Min Cordelia</hels>!
</alin>
<alin>
<hels>»Min - Din« disse Ord omslutte som en Parenthes
mine Breves fattige Indhold</hels>.
<hels>Har Du lagt Mærke til
<leds>at Afstanden mellem dens Arme bliver
kortere</leds>
</hels>.
<hels>O! min Cordelia</hels>!
<hels>Det er dog skjønt</hels>,
<hels><leds>jo indholdsløsere Parenthesen bliver</leds>
desto betydningsfuldere bliver den
</hels>.
</alin>
<alin>
<hels> Din Johannes</hels>.
</alin>
</ling>
Figur 10

Herefter et teksten klar til kommasætning. Bemærk at Kierkegaard benytter ‘nyt komma’
hvorefter der ikke sættes komma foran ledsætninger. Noget moderne tøjeri, som hans sætter da
også fik gjort op med, i hvert fald er der i den trykte udgave blevet sat komma både før at og
desto.

Opgaver
1.
Find en god editor til flade tekstfiler på computeren, på en Windows pc kan Notesblok bruges
(Start|Alle programmer|Tilbehør|Notesblok), ellers se kapitlet om hjælpemidler.
Afskriv eksemplet i figur 6 eller kopier det fra denne bogs hjemmeside:
http://www.digitaltekstforstaaelse.dk/kap1/figur6.xml. Tilføj øverst linjerne
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="figur7.css" type="text/css"?>

Disse to processinstruktioner erklærer teksten som XML, version 1.0, samt at der benyttes et
tegnsæt der indeholder æ, ø, å, mv. Teksten ønskes vist med CSS stilarket i figur 7. Gem filen
under navnet figur6.xml.
Afskriv eller kopier nu stilarket i figur 7 og gem det i en fil ved navn figur7.css i samme mappe
som eksemplet.
Dobbeltklik på figur6.xml. Hvis computerens standardbrowser til internet kan behandle xmlfiler vil den nu vise teksten. Det kan fx MS Internet Explorer version 6.0 eller højere, Netscape
7.0 eller højere, Opera 6.0, Mozilla Firefox og muligvis flere andre. I kapitlet om hjælpemidler
er der vejledning til at finde en brugbar browser på nettet.
Tilføj til figur7.css linjerne
modtager {color: green}
afsender {color: red}

Klik på browserens opdatering eller reload og iagttag fænomenet.
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Lav selv ændringer i CSS layoutet, ret fx overskriftens margin fra 2em til 4em.
2.
Hent en XML validator på nettet fra et af stederne nævnt i kapitlet om hjælpemidler.
Indsæt med editoren linjerne i figur 9 umiddelbart efter procesinstruktionerne øverst i filen
figur6.xml fra opgave 1 og valider teksten.
Bemærk at vi kunne vise teksten i opgave 1 uagtet at den ikke indeholdt sin dtd. Browsere
benytter typisk velformethedskriteriet til at strukturere teksten og har ikke behov for at
validere dokumentet, fordi dokumentet kan betragtes som ren tekst. Dtd’en beskræftiger sig
typisk med dokumentets logiske eller semantiske struktur.
Prøv at bytte om på dokumentets elementer, sæt fx hilsen’en op mellem overskrift og
tekst. Hvordan går valideringen? Hvordan reagerer browseren?
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3 XML
Extensible Markup Language (XML) er defineret i et dokument udgivet af World Wide Web
Consortium, kaldet W3C, og udlagt på nettet, første gang i 1999, på
http://www.w3c.org/TR/REC-xml, hvor den til enhver tid seneste udgave kan læses. Dette
dokument, i det følgende kaldet specifikationen, gør ikke krav på at være en introduktion eller
lærebog, men derimod den samlede nødvendige information for at kunne skrive
computerprogrammer til at behandle XML dokumenter. Det skulle jo nok kunne skræmme de
fleste bort. Ikke desto mindre finder forfatteren af nærværende lærebog det som sin opgave at
sætte sin læser i stand til, omend pletvis og som reference, at læse og forstå specifikationen, i
den erkendelse at et budskab stunddom kan blive lettere at forstå ved at blive oversat og
fortolket, men aldrig mere korrekt. Derfor må vi til stadighed konsultere kilden, og læseren
skal i denne henseende ikke være ringere stillet end forfatteren. Dette kapitel følger derfor nøje
specifikationen i sin afsnitsnummerering, og flere af specifikationens formelle definitioner
indgår i direkte oversættelse.

3.1 Introduktion
Extensible Markup Language, forkortet XML, beskriver en klasse af dataobjekter kaldet XML
dokumenter og beskriver delvist opførslen af computerprogrammer som behandler dem. XML
er en anvendelsesprofil eller begrænset form for SGML, Standard Generalized Markup
Language (ISO 8879). I sin konstruktion er XML dokumenter konforme med SGML
dokumenter.
3.1.1 Oprindelse og mål
XML blev udviklet af en arbejdsgruppe under W3C i 1996. Designprincipperne for XML er:
1. XML skal uden videre kunne anvendes på Internettet.
2. XML skal understøtte en bred vifte af anvendelser.
3. XML skal være kompatibelt med SGML
4 Det skal være let at skrive programmer som behandler XML dokumenter.
5. Antallet af valgfrie konstruktioner i XML bør begrænses til et absolut minimum, helst nul.
6. XML dokumenter skal kunne læses og forstå af mennesker og være rimeligt klare.
7. XML’s design bør forberedes hurtigt.
8. XML’s design skal være formelt og konsist.
9. XML dokumenter skal være lette at lave.
10.
Det er af mindre betydning om XML opmærkningen er kortfattet.
3.2 Dokumenter
I sin definitionen af et dokument arbejder XML med to grader af korrekthed. Velformethed og
validitet. Den nøjere forskel fremgår af det følgende, men løseligt kan vi sige at velformethed
er noget som man umiddelbart kan konstatere udfra dokumentet selv. Vi har i sidste kapitel
omtalt begreberne startmærke og slutmærke. For at give mening skal navnene på disse mærker
naturligvis være det samme for at kunne omslutte det samme element. Vi har også omtalt
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elementernes parentesstruktur. Disse ting kan umiddelbart konstateres når man ser på et
dokument og tilhører dokumentets velformethed. I modsætning hertil hører validitet entydigt
sammen med tilstedeværelsen af en dokumenttypedefinition, en dtd. Heri defineres
elementernes navne, deres tilhørende attributter og deres indbyrdes sammenhæng. Vi kan altså
have et dokument der er velformet i sin brug af mærker, men hvis mærker ikke stemmer
overens med definitionen i dtd’en. Det vil da være velformet med ikke validt.
3.2.1 Velformede XML dokumenter
Et dokument består af en prolog (3.2.8) og netop ét element (3.3.1). Dette element kaldes
dokumentets rodelement. Rodelementet kan indeholde andre elementer, som igen kan
indeholde elementer, se herom yderligere under afsnit 3. Med andre ord indeholder elementer
hinanden parentesisk eller som kinesiske æsker. Et element der er indeholdt i et andet element
kaldes dette andets barn, og det andet for barnets forælder. Eksempel
<forælder>Christopher Petersen
<barn1>Peter Christophersen
<barnebarn>Christine Petersdatter</barnebarn>
</barn1>
<barn2>Emilius Christophersen</barn2>
</forælder>

3.2.2 Tegn
Et tegn er den mindste enhed i en tekst således som det er defineret i Unicode standarden, ISO
10646.
3.2.3 Ofte forekommende syntaktiske konstruktioner
Mellemrum
Ved mellemrum vil vi forstå et eller flere blanktegn, tabulatortegn og linjeskift.
Navne og betegnelser
Ved en betegnelse vil vi forstå en række af bogstaver, cifre, bindestreger, understreger,
koloner eller punktummer, også kaldet navnetegn. Et navn er en sådan betegnelse, men må
dertil begynde med et bogstav, en understreg eller et kolon. Kolon frarådes dog til alment
brug, idet det er tanken at tegnet skal understøtte en standard for navnerum (eng.
namespaces). Ideen med navnerum, som ikke er en del af XML specifikationen, er at
forskellige mærkesæt skal kunne blandes i samme dokument. Herefter vil fx brev:overskrift
kunne bruges til at skelne overskrift i navnerummet brev fra evt. andre overskrift’er.
Der skelnes melle store og små varianter af bogstaverne. Følgende er eksempler på forskellige
navne
Peter
peter
nr.
_fnopus
i18
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3.2.4 Opmærkning og løbende tekst
En tekst består af tegn blandet med mærker således som det er defineret i det følgende. Den del
af teksten som ikke er mærker kaldes løbende tekst. Det betyder at løbende tekst ikke kan
indeholde tegnet ‘<’, som indleder et mærke, og i øvrigt heller ikke ‘&’, som indleder en entitet.
3.2.5 Kommentarer
Kommentarer er en opmærkning som kan forekomme overalt i den løbende tekst, men som
ikke anses for en del af denne. Den kan også forekomme i dtd’en. En kommentar indledes med
‘<!--’ og afsluttes med ‘-->’. En kommentar må ikke indeholde de to tegn ‘--’ i umiddelbar
forlængelse af hinanden og må heller ikke afsluttes med ‘--->’. Eksempel
<!--bemærk flg. lækre detalje:-->

Evt. opmærkning i kommentaren genkendes ikke som gyldige elementer; en kommentar kan
derfor benyttes til midlertidigt at fjerne opmærkning som man ikke er helt sikker på skal stå
der, men som man på den anden side nødig vil fjerne helt
<l>Jeg synger om en Ko<!--</l> (Tjek Wessels manuskript for linjeskift)
<l>-->ne. - Hæmistichen faldt,</l>
<l>Som synes Læseren</l>
<l>en Smule splittergalt;</l>

Teknikken kaldes blandt kendere ‘at kommentere linjeskiftet ud’.
3.2.6 Procesinstruktioner
En procesinstruktion er som en kommentar i den forstand at den ikke har indvirkning på
dokumentet som sådan, men den kan, i modsætning til kommentaren, have indvirkning på den
process som man måtte udsætte dokumentet for. En procesinstruktion indledes med ‘<?’ og
afsluttes med ‘?>’. Eksempel: Et brev skal udsendes til en større kreds af modtagere som
findes i en database. Brevene fremstilles derfor ved at flette databasens navne med en skabelon,
skrevet i XML, og fletteprogrammet søger efter forkomster af netop denne procesinstruktion:
<overskrift>Kære <?flet navn?></overskrift>

Navnet (i eksemplet flet) må ikke bestå af de tre bogstaver ‘x’, ‘m’ eller ‘l’ i rækkefølge,
hverken som store elle små bogstaver, idet de er reserveret til særlig brug.
3.2.7 CDATA sektioner
CDATA sektioner er en anden måde at undgå at forveksle løbende tekst med opmærkning. En
CDATA sektion indledes med ‘[CDATA[’ og afsluttes med ‘]]’
<p> ... fletteprogrammet søger efter forkomster af netop denne
procesinstruktion:</p>
<eksempel>
[CDATA[<overskrift>Kære <?flet navn?></overskrift>]
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</eksempel>

og <eksempel> er opmærkning i en lærebog, hvori <overskrift> ønskes sat bogstaveligt
som det står.
<p>

3.2.8 Prolog og dtd
Ethvert XML dokument bør indledes med en XML erklæring, som specificerer den anvendte
version. En XML erklæring ser sådan ud:
<?xml version="1.0"?>

I tillæg til den viste versioninfo kan XML erklæringen indeholde en tegnkodeerklæring eller en
øerklæring i den rækkefølge, se herom afsnit 3.4.3.3 og 3.2.9. XML erklæringen må
forekomme før det første element i dokumentet.
Umiddelbart efter XML erklæringen (dog evt. adskilt af en kommentar, en procesinstruktion
eller mellemrum) kan der indsættes en dokumenttypeerklæring. Dokumenttypeerklæringen
indeholder eller henviser til de opmærkningserklæringer, som udgør en formel grammatik for
en given klasse af dokumenter. En sådan grammatik kaldes en dokumenttypedefinition eller en
dtd og beskrivers nærmere i 3.3.2 og 3.3.3. Opmærkningserklæringerne kan optræde i filen
sammen med den øvrige tekst eller den kan forefindes eksternt i en separat fil eller den kan
være fordelt begge stedet. Dtd’en for et givet dokument består da af begge dele. Den eksterne
erklæringen ser således ud:
<!DOCTYPE brev SYSTEM "brev.dtd">

id er beskrevet i afsnit 3.4.2.2. Hensigten hermed er på forskellig måde at udpege den
tekstfil som indeholder dtd’en. En intern erklæring indeholder dtd’en i et sæt kantparenteser:
SYSTEM

<!DOCTYPE brev [
...
]>

I blandingstilfældet anbringes den eksterne del før den interne. Hvis en entitet eller attributliste
der er defineret i den eksterne del, også defineres i den interne, er det dog den interne
definition der gælder (som om den optrådte først, jf. 3.3.3). Efter DOCTYPE kommer
dokumenttypens navn. For et validt dokument må dokumenttypen have samme navn som
dokumentets rodelement.
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE brev SYSTEM "brev.dtd">
<brev>
...
</brev>

3.2.9 Ødokument erklæring
Hvis man i prologen (3.2.8) har angivet en ekstern opmærkningserklæring, kan denne influere
på resultatet af den behandling som et dokument gennemgår; eksempler er attributter med
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tilbagefaldsværdi(som vil blive redegjort for i det følgende). Dersom en sådan afhængighed
ikke er tilstede, kan man signalere det med følgende XML erklæringen:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>

Det kunne spare visse anvendelser for at læse den eksterne fil. Dersom der ikke findes eksterne
referencer er erklæringen uden betydning; dersom der er, men der ikke findes en
ødokumenterklæring der kan fortælle andet, antages standalone="no".
Specifikationen er ret kryptisk i sin beskrivelse af denne erklæring. Da der ydermere er tale om
en erklæring som kan gøres, er det rimeligt at sige at i det omfang XML forfatteren ikke
positivt ved at en given anvendelse vil gøre nyttig brug af erklæringen, sættes den ikke.
3.2.10 Behandling af mellemrum . . .
3.2.11 Behandling af linjeskift . . .
3.2.12 Identifikation af sprog . . .
3.3 Logiske strukturer
3.3.1 Elementer
Et dokument indeholder elementer, som afgrænses af startmærker og slutmærker eller, for
tomme elementer, et tomt-element-mærke. Ethvert element har en type angivet ved et navn,
somme tider kaldet dets ‘generiske id’ (GI), og det kan dertil have en eller flere
attributspecifikationer. Hver attributspecifikation har et navn og en værdi.
<dato norm="20050815">15. august -05</dato>

Startmærket indledes med ‘<’ og afsluttes med ‘>’. Slutmærket indledes med ‘</’ og afsluttes
med ‘>’. De to mærkers navne (her dato) må være det samme. Navnet må ikke indledes med
de tre bogstaver ‘x’, ‘m’ eller ‘l’ i rækkefølge, hverken som store elle små bogstaver, idet de er
reserveret til særlig brug.
I startmærket kan der efter navnet, adskilt af mellemrum, anføres en attributspecifikation. Den
består af et navn (norm) og en værdi (20050815), adskilt af lighedstegn. Værdien sættes i
anførselstegn i form af gåseøjne (") eller apostroffer ('). Det samme attributnavn må ikke
optræde to gange i samme mærke.
Teksten mellem start- og slutmærket kaldes elementets indhold. Et element uden indhold siges
at være tomt.
<lin/> . <lin></lin>

Tomt-element-mærket indledes med ‘<’ og afsluttes med ‘/>’. Denne form bør bruges for
ethvert element som er deklareret tomt ved brug af nøgleordet EMPTY (se 3.2). Det bør ikke
bruges ved elementer som blot hændelsesvist er tomme. Tomme elementer kaldes somme tider
for milesten.
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3.3.2 Elementtypeerklæringer
Elementer opstillet efter reglerne i 3.1 er velformede. Et element kan yderligere valideres ved
at sammenholde det med en elementtypeerklæring, som indgår i dokumentets dtd. Ud over at
deklarere elementets navn, opstiller en elementtypeerklæring også regler for elementets
indhold.
<!ELEMENT overskrift ( #PCDATA | modtager )*>

angiver elementets type og dermed navnet på de mærker som omgiver det.
Derefter følger indholdsspecifikationen. Indholdsspecifikationen kan have en af fire former.
Den kan være angivet ved nøgleordet EMPTY, hvilket specificerer et tomt element:
overskrift

<!ELEMENT lin EMPTY>

Den kan være angivet ved nøgleordet ANY, hvilket specificerer hvadsomhelst. Den kan være
angivet som en indholdsmodel (3.3.2.1) eller den kan være angivet som blandet indhold
(3.3.2.2).
3.3.2.1 Elementindhold
Et element som i sig udelukkende indeholder andre elementer, dets børn (men ingen løbende
tekst), evt. adskilt af mellemrum, kan beskrives af en indholdsmodel. En indholdsmodel er en
simpel formel grammatik, som beskriver sekvenser eller valg. I en sekvens opstilles de mulige
børn adskilt af komma, omgivet af parenteser.
<!ELEMENT sekvens ( a, b, c )>

Herefter er det følgende en valid sekvens:
<sekvens> <a/> <b/> <c/> </sekvens>

idet vi af pladshensyn går udfra at børneelementerne a, b og c alle er tomme. I et valg opstilles
de mulige børn adskilt af en lodet streg ‘|’, omgivet af parenteser.
<!ELEMENT valg ( a | b | c )>

Herefter er følgende tre valide valg:
<valg> <a/> </valg>
<valg> <b/> </valg>
<valg> <c/> </valg>

Man kan have sekvenser af valg.
<!ELEMENT abc1 ( (a|A), (b|B), (c|C) )>

hvilket udtrykker at a, b og c skal følges efter hinanden, men at bogstaverne kan skrives med
stort eller småt efter behag, fx
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<abc1> <A/> <b/> <c/> </abc1>
<abc1> <a/> <B/> <c/> </abc1>

og flere andre. Man kan have valg mellem sekvenser.
<!ELEMENT abc2 ( (a, b, c) | (A, B, C) )>

hvilket udtrykker at a, b og c skal følges efter hinanden, og må enten alle være med stort eller
alle med småt, altså netop en af disse to:
<abc2> <a/> <b/> <c/> </abc2>
<abc2> <A/> <B/> <C/> </abc2>

Hvert enkelt element, sekvens eller valg kan yderligere modificeres i indholdsmodellen ved at
efterstille dem et spørgsmålstegn, en asterisk eller et plus. ‘?’ udtrykker at det foranstående
evt. kan forekomme, evt. ikke; ‘+’ udtrykker at det foranstående kan forekomme en eller flere
gange; ‘*’ udtrykker kombinationen af disse to, nemlig at det foranstående kan forekomme en
eller flere gange, evt. slet ikke.
<!ELEMENT abc3 ( a?, b+, c*)>

Herefter er de følgende nogle få eksempler på valide elementer
<abc3>
<abc3>
<abc3>
<abc3>
<abc3>

<a/>
<b/>
<b/>
<a/>
<a/>

<b/>
<c/>
<b/>
<b/>
<b/>

<c/> </abc3>
</abc3>
<c/> </abc3>
</abc3>
<b/> <c/> <c/> <c/> <c/> </abc3>

<!ELEMENT abc4 ( a | b | c)*>

udtrykker at a, b eller c elementer kan forekomme i flæng, evt. adskilt af mellemrum, fx sådan
<abc4> <c/> <a/> <a/> <a/> <b/> <a/> <c/> <c/> <b/> </abc4>

3.3.2.2 Blandet indhold
Et element siges at have blandet indhold når elementets børn er vilkårligt blandet med løbende
tekst. I et sådant tilfælde kan man udelukkende sætte begrænsninger på børneelementersnes
type, ikke på deres rækkefølge eller antal. Løbende tekst angives med nøgleordet #PCDATA.
Specificationen meddeler lakonisk at ‘nøgleordet #PCDATA historisk er udledt af parsed
character data’.
<!ELEMENT mix1 ( #PCDATA )>

Den eneste anden1 form for blandet indhold der kan deklarereres er
<!ELEMENT mix2 ( #PCDATA | a | b | c )*>

1

) Det er vel i grunden noget af en tilsnigelse at kalde mix1 for blandet indhold.
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hvilket udtrykker at a, b eller c elementer blandet med løbende tekst kan forekomme i flæng.
Samme navn må ikke forekomme flere gange, og #PCDATA skal nævnes først. Løbende tekst
kan specielt indeholde mellemrum, fx sådan
<mix2>abc<c/> hundehoved<a/> <b/><c/>mayonaise, flux</mix2>

Bemærk at mellemrummene i mix2 udgør løbende tekst, hvoraf der altså forefindes 4, nemlig
‘abc’, ‘ hundehoved’, ‘ ’ og ‘mayonaise, flux’. Mellemrummene derimod i abc4, som
udelukkende består af elementer, er kun at betragte som læsefremmende foranstaltninger.
3.4 Fysiske strukturer . . .
3.5 Konformitet . . .
3.6 Notation
XML er i datalogisk forstand et formelt sprog, og sådanne sprogs syntaks beskrives af en
formel grammatik. Specifikationen benytter sig til dette formål af en såkaldt udvidet BackusNaur form, som består i ialt 88 produktionsregler. Notationen, som vi kort skal gøre rede for
her, er i detaljer defineret i specifikations afsnit 6. Den første produktionsregel lyder
[1] dokument ::= prolog element Misc*
Tegnet ::= udtales det vil vi definere som. Her står altså at et dokument vil vi definere som en
prolog efterfulgt af et element efterfulgt af Misc*. Asterisken betyder at Misc kan optræde i
nul, et eller flere eksemplarer. Disse tre kaldes non-terminaler, fordi vi ikke er færdige. De
optræder senere i specifikationen som hhv. produktionsregel [22], [39] og [27]. Følger vi disse
henvisninger møder vi
[39] element ::= EmptyElemTag | STag content ETag
og videre
[40] STag ::= ‘<’ Name (S Attribute)* S? ‘>’
[42] ETag ::= ‘</’ Name S? ‘>’
[44] EmptyElemTag :: ‘<’ Name (S Attribute)* S? ‘/>’
I [39] definerer vi at et element enten er tomt | (udtales eller) består af STag efterfulgt af
content efterfulgt af ETag. I [40] kommer vi omsider til en terminal. De er omgivet af
apostroffer og angiver at en STag indledes netop med tegnet <, ligesom det afsluttes med >. S
står for space, mellemrum, som (if. [3]) er en til flere blanke, tabulatortegn og linjeskift, jf.
dette kapitels afsnit 3.2.3. I disse produktionsregler udsiges det altså at der nødvendigvis skal
være mellemrum før en attributspecifikation og at der kan være det inden mærkets afsluttende
hak. Bemærk at et mærke hermed ikke må indledes med et mellemrum.
Asterisker, spørgsmålstegn og plusser har samme betydning som i grammatikken som definerer
indholdsmodellen i 3.3.2.1, men bemærk venligst at sekvens modsat denne ikke angives ved
hjælp af komma. Det er i det hele taget ikke så lige til at definere en formel grammatik ved
hjælp af en formel grammatik. Af samme grund er produktionsreglerne udeladt af nærværende
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beskrivelse, som i stedet har prøvet at anvende eksempler på de aktuelle konstruktioner i den
generelle beskrivelse. Dette vil uundgåeligt medføre mindre præcision i udtrykket, hvilket
beklages, men håbet er at denne korte introduktion til formalismen i den primære specifikation
kan hjælpe læseren til at søge hjælp der i det omfang det måtte være nødvendig.

Litteratur
Bray, Tim, Jean Paoli, C.M. Speerberg-McQueen, Eve Mailer & François Yergeau, Extensible
Markup Language (XML) 1.0, Third Edition, W3C Recommendation, 2004,
http://www.w3c.org/TR/2004/REC-xml-20040204/. Den til enhver tid seneste version findes
på http://www.w3c.org/TR/REC-xml/
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4 Lidt mere historie
I dette kapitel opridses XML’s historie. Det er et snakkekapitel som i første omgang kan
overspringes eller læses senere. Det henvender sig til den læser som måtte ønske at kunne
forstå begreberne i den kontekst hvori de er opstået og er anbragt her som en tiltrængt pause
inden de to næste noget mere tekniktunge kapitler.
Måske har det også et par andre formål. XML’s bærende ideer stammer, som vi skal se,
temmeligt langt tilbage, i det mindste i den målestok som gælder for elektronisk
databehandling. Der er altså ikke bare tale om endnu et nyt smart tekstbehandlingssystem som
rimeligvis er forældet i morgen tidlig.
En anden grund kunne være at sætte XML ind i en større sammenhæng, herunder at fastslå
hvad XML ikke er. XML er ikke en slags ny HTML; XML er ikke en smart browser. Nu er det
dårlig pædagogik at fokusere for meget på hvordan man ikke skal gøre og vi vil ikke forfalde
til dårlig pædagogik; men det er helt i orden at vedkende sig sine rødder.

4.1 SGML
Denne historie begynder tilbage i 1960’erne hvor Charles Goldfrab for IBM arbejdede med et
system til behandling af juridiske dokumenter. Det gik ved den lejlighed op for ham at IBM’s
forskellige systemer ikke kunne kommunikere med hinanden, fordi filformaterne var
inkompatible. Godfarb opstillede sammen med sine medarbejdere Ed Mosher og Ray Lorie tre
kriterier for god tekstbehandling.
1. Forskellige programmer måtte kunne understøtte det samme format
2. Det fælles format må rette sig specielt imod juridiske dokumenter
3. Dokumenterne måtte følge en vis standard
Punkt 2 synes i nogen grad at være uforeneligt med punkt 1. Formatet skulle være det samme,
men alligevel forskelligt, generelt og dog specielt. Forskellige programmer til journalisering,
tekstbehandling og trykning af dokumenterne skulle altså kunne læse samme format. Men
normalt vil man ikke lave tryk- og satsprogrammer der kun kan bruges til juridiske
dokumenter. Løsningen blev ikke et nyt tekstformat, men et format for tekstformater, et
metaformat som i sig bærer både et juridisk tekstformat og andre specielle formater. Svaret på
punkt 3 blev det vi kender som en dtd.
Resultatet fik navnet GML, hvilket angiveligt står dels for Goldfarb, Mosher og Loire, dels for
termen Generalized Markup Language, som Goldfarb kreerede til lejligheden. I 1986 blev
GML standardiseret under Den Internationale Standadiseringsorganisation, ISO, under navnet
Standard Generalized Markup Language (ISO 8879). Arbejdet fortsatte i de følgende år med
en standarderne Hypermedia/Time-based Struturing Language (HyTime, ISO 10744), som
beskæftiger sig med hypertekst og Document Style Semantics and Specification Language
(DSSSL, ISO 10179, udtales dissel), som beskriver stilark.
Forskellen på SGML og dets senere ætling XML er som man skulle forvente af navnet, graden
af generelitet. XML er en delmængde af SGML, således forstået at ethvert XML dokument
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tillige er et SGML dokument, hvorimod det modsatte ikke nødvendigvis er tilfældet. SGML
opererer således med en SGML deklaration, som helt basalt, før dtd’en, fastlægger mærkernes
udseende. Det er fx ikke givet at et SGML mærke står i vinkelparenteser. SGML deklarationen
indeholder et begreb kaldet STAGO (start tag open), og som er sat til ‘<’ (ikke at forveksle
med ETAGO (end tag open), som er‘</’). Ved at deklarere STAGO som ‘{’ kan vi i stedet
for
<overskrift>

skrive
{overskrift>

Vi ville antagelig supplere med at erklære TAGC (tag close) som ‘}’. Meningen med denne
generelitet har været at gøre SGML kompatibelt med andre, existerende formater som måtte
benytte andre tegn. I XML er alle disse begreber fastlagt på forhånd og der er ikke behov for
en deklaration af denne type. XML er SGML med en på forhånd fastlagt SGML deklaration.
Den for XML mest interessante detalje i SGML deklarationen er måske brugen af null end-tag
eller NET. Også denne facilitet er beregnet på at spare tasteanslag og måske nærme SGML til
andre formater. Der gælder i SGML den minimaliseringsregel at NET kan bruges til at
afgrænse et elements indhold sammen med et mærke hvorefter slutmærket kan udelades. Hvis
NET er ‘/’ er således
<overskrift/Min Cordelia!/

ækvivalent med
<overskrift>Min Cordelia!</overskrift>

Hvis vi imidlertid nu sætter NET til ‘/>’ og hvis elementet i øvrigt ikke har noget indhold, da
kan vi skrive
<overskrift/>

hvilket netop er XML’s notation for et tomt element.
Om denne detalje siger Goldfarb i sin XML Handbook1 at det lige er den type nørdede fodnote
som han ville vente at finde i en lærebog som nærværende. Vi takker. Nørdet eller ej viser det
hvor langt man er gået i bestræbelserne for at gøre XML til ægte SGML. I datalogslang
omtales denne udviklingsmetodik gerne som at skabe en udvidet delmængde. Det vil sige at
man tager en formalisme, et sprog om man vil, udtager det allerbedste af det og tilføjer et par
endnu bedre detaljer. Resultatet behøver, som man kan forstå, ikke have nogetsomhelst med
udgangspunktet at gøre, thi man kan jo efter denne beskrivelse udtage ingenting og tilføje
hvadsomhelst. XML’s udviklere har begået sig i den svære kunst at nære sig, og ikke tilføjet
noget, men ene dygtigt argumenteret for overflødige friheder som har kunnet skæres bort.
Dermed er der opnået en formalisme som i udtrykskraft ikke lader SGML meget efter, men
udelukkende har vundet i enkelthed. Det har rigtignok kun været muligt fordi SGML virkelig
har været generalized, så det skal Goldfarb have kredit for enten han vil det eller ej.
Også dtd-notationen er hos SGML generel. Man fastlægger et elements navn og

1

) Goldfarb, Charles F. & Paul prescod, XML Handbook, 2 ed., Upper Saddle River 2000. I en note (!) p. xlv skriver
han (min oversættelse): »Nu gjorde jeg jo selv den bemærkning, men jeg gjorde den ikke i en note, vel?«
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indholdsmodel, men dertil kan man også angive om elementets mærker evt. kan udelades. Fx
<!ELEMENT brev
- - ( overskrift, tekst, hilsen )>
<!ELEMENT overskrift - o ( #PCDATA, modtager, #PCDATA )>

Det lille ‘o’ står for at slutmærket i en overskrift kan være udeladt (omitted) i dokumentet.
Vi kan altså skrive
<brev>
<overskrift>Min <modtager>Cordelia</modtager>!
<tekst>

Eftersom overskriften i følge samme dtd efterfølges af tekst, implicerer forekomsten af
<tekst> jo umiddelbart at overskrift’en må være slut, hvorfor et </overskrift> bliver
overflødigt. Ja, vi kan udelade begge mærker:
<!ELEMENT overskrift o o ( #PCDATA, modtager, #PCDATA )*>
<brev>
Min <modtager>Cordelia</modtager>!
<tekst>

og gå ud fra at teksten at teksten mellem brev og tekst er overskrift, hvad skulle det ellers
være?
Indholdsmodellen matcher det aktuelle dokument: Løbende tekst (#PCDATA) ‘Min’ efterfulgt af
en modtager afsluttende med løbende tekst ‘!’. Det er et eksempel på såkaldt ‘ondartet blandet
indhold’. Sæt at vi har at gøre med to modtager’e
Kære <modtager>Cordelia</modtager> og <modtager>Johanne</modtager>!

Står nu og efter Cordelia eller før Johanne? Eller, med andre ord, hvilke af modellens to
#PCDATA er der tale om? I det foreliggende tilfælde kan vi sige at det er ligegyldigt, men
flertydige modeller er aldrig behagelige at have med at gøre. Af denne og andre grunde, der har
med behandlingen af mellemrum at gøre, er konstruktionen ikke tilladt i XML, hvor vi er
henvist til at skrive
<!ELEMENT overskrift ( #PCDATA | modtager )*>

Udover udeladte mærker som beskrevet ovenfor har SGML en lang række regler for
minimisering, dvs. tilfælde hvor notationen tillader udeladelser. Der gælder fx
<modtager>Cordelia</>
<modtager norm=Wahl>
<modtager norm>
<modtager Wahl>

. <modtager>Cordelia</modtager>
. <modtager norm="Wahl">
. <modtager norm="Wahl">
. <modtager norm="Wahl">

Den næstsidste to under den forudsætning at Wahl er tilbagefaldsværdien for norm. Den sidste
under den forudsætning at norm er den eneste attribut som kan have den værdi. I
overensstemmelse med det første designkriterium for XML nævnt i 3.1.1, er ingen af disse
kortformer videreført i XML. Hyppigt og gerne findes de dog anvendt i HTML, men det er en
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anden historie.

4.2 HTML
HTML er, i hver fald hvad udbredelse angår, den ubetinget mest succesrige anvendelse af
SGML. Det har spredt kendskabet til sproget til et antal mennesker, størrelsesordener højere
end hvem der ellers havde måtte finde nødvendighed eller interesse i det. Lad os lige
rekapitulere: Hvis vi med et ‘sprog’ forstår et ordforråd plus regler for hvordan ordene
anvendes, er SGML er ikke et sprog, men et sprog for sprog, et metasprog der lægger regler
for hvordan et opmærkningssprog kan konstrueres. I denne forstand er HTML en anvendelse
af SGML, mere konkret, det er en SGML deklaration og en dtd til SGML.
‘Opfinderen’ af HTML hedder Tim Berners-Lee, og behovet herfor opstod i 1989 på det
europæiske kerneforskningscenter CERN, hvor man havde et ønske om at dele informationer
over internettet. Berners-Lee valgte SGML som grundlag for det nye sprog og baserede det på
en dtd som var udviklet af forskerholdet på IBM i halvfjerdserne. Kernen i det nye sprog var
hypertekst princippet, og sproget fik efter den allerede da udviklede nomenklatur navnet
Hypertext Markup Language. Princippet bag hypertekst er at ethvert punkt, typisk et ord, i
ethvert dokument kan gøres til en henvisning til et punkt i det samme eller et andet dokument.
Nogle har brugt udtrykket den generaliserede fodnote fordi det låner teknik fra fodnoterne i en
videnskabelig artikel: Man laver en fodnote, som giver navn og titel på en anden artikel, som
på forskellig vi kan være interessant for emnet. Her kan man så igen træffe noter, som fører
videre til noter, og forbavsende hurtigt nå ud til tilstødende emner til tilstødende emner og
havne i en helt anden boldgade. Metoden er kendt af alle der har prøvet at søge information,
eller var, for efterhånden har nettet overtaget denne rolle. For mens metoden for de trykte
artikler immervæk kræver at man fysisk opsøger de refererede artikler på bibliotekerne, så kan
den digitale, netbaserede henvisning følges med et tryk på en knap. Det, der ellers kunne have
været uafhængige informationer informationer, lagt ud side om side på nettet, blev på denne
måde kædet effektivt sammen og dannede hurtigt det som Berners-Lee kaldte det
verdensomspændende edderkoppespind (world wide web, det lyder bedre på engelsk).
Til at læse siderne måtte man have et program som kunne tolke HTML, en fremviser. I
overensstemmelse med den hastighed hvormed man kan besøge mange hjemmesider og på den
sporadiske karakter læsningen dermed let får, kaldes sådan et program en browser, en oser i
betydningen: en kunde der ingenting køber. Det er den slags engelske slang som kun vanskeligt
lader sig oversætte, og det er mit indtryk at det også har vundet almindeligt indpas i dansk. I
W3C’s specifikation hedder det a conforming agent. Den vigtige pointe at gøre er dog at
browseren er ikke HTML, lige så lidt som den er nettet eller dokumentet. Browseren er et
program der kan læse dokomentet. HTML er det sprog hvori dokumentet er skrevet. Nettet er
en adgangsvej eller medie om man vil. Hvis en browser kan læse sproget og gøre det korrekt
efter alle dets specificationer i enhver sammenhæng, er der ingen grund til at anvende en anden.
Sådan er det desværre ikke i denne den bedste af alle verdener, og som bruger er man derfor
henvist til at mangle ét eller savne noget andet. Som forfatter til dokumenter gør man klogt i at
begrænse sig til de dele af sproget som alle kan læse.
HTML var i sine første versioner umådelig enkelt, og denne enkelhed var givetvis en
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medvirkende årsag til dets succes. HTML sider kunne fremstilles af enhver som var i
besiddelse af en simplel teksteditor på en computer af et vilkårligt mærke. Og kan det stadig
efter mere end 15 års hæsblæsende udvikling i computerteknologien. Version 2.0’s beskrivelse
fylder 77 sider, alt inklusive, og kan læses og forstås af enhver 6 årig på et kvarter1. Sproget
omtales ofte af folk som mener at have set XML’s lys, som typografisk orienteret og uegnet til
at strukturere dokumenter. Det er ikke helt retfærdigt. Men tro overfor SGML’s 2. tese, at et
fælles format må rette sig specielt imod sit anvendelsesområde, må man nødvendigvis favne
meget bredt når anvendelsesområdet nu er alle dokumenter på nettet.
Et HTML dokument består af et hoved og en krop. Kroppen består af afsnit (eng.
paragraphs), som kan blandes med overskrifter (headings) i seks niveauer. Afsnittenes tekst
kan fremhæves på forskellig måde
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Digital Tekstforståelse</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML dokumenter</H1>
<P>Et HTML dokument består af et hoved og en krop. Kroppen består
af afsnit (eng. <EM>paragraphs</EM>), som kan blandes med
overskrifter i seks niviauer. Afsnittenes tekst kan fremhæves på
forskellig måde</P>
</BODY>
</HTML>

Med andre ord, en beskrivelse der kan dække et ganske stort spektrum af dokumenter. Der er
valgt elementer som naturligt anvendes i et dokument, afsnit, overskrifter osv. Ordet
paragraphs mærkes ikke med kursiv, men med emfase (dvs. fremhævelse); et endnu bedre
markering var det måske at anvende HTML’s cite mærke til at fremhæve fremmedsproglige
ord. Problemet med begge markeringer har måske blot været at de færreste netforfattere har
kendt til forskellen og ingen har for alvor overvejet at gengive em med andet end kursiv.
Endelig har HTML også et mærke, i, som slet og ret står for italics, kursiv, mere herom
senere.
Det uden sammenligning vigtigste element er ankeret.
<P>Et <A HREF="http://www.w3c.org/TR/HTML/">HTML dokument</A>
består af et hoved og en og en krop. Kroppen består af afsnit

Attributten HREF angiver en hypertekstreference som en Universal Resource Location, URL.
http: er et skema for hvordan ressursen findes som står for Hypertext Transport Protocol, og
henviser til at URL’en skal findes på nettet under anvendelsen af nævnte protokol2. Ankeret
tjener også som fastgøringspunkt i den anden end, hvilket lettest ses ved et eksempel på en
1

) Ok, overdrivelse fremme forståelsen. Men læs selv Berners-Lee, T. & D. Connolly, Hypertext Markup Language –
2.0, RFC 1866, 1995, http://www.ietf.org/rfc/rfc1866.txt

2

) Ordet protokol er lånt fra diplomatiet, hvor det beskriver regler for korrekt opførsel. Her om de signaler man bør
udveksle på nettet for at få den fornødne kontakt til en hjemmeside. Skemaet (som ikke må forveksles med
begrebet omtalt denne bogs kapitel 7) kunne dog også have været file: som betyder at ressursen en en fil på den
lokale maskine.
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intern reference:
under anvendelsen af nævnte protokol<A HREF="#note">3</A>.
<A NAME="note">Ordet <EM>protokol</EM> er lånt fra diplomatiet, . . </A>

sættes før et navn på et anker inde i et dokument og når der ikke står noget foran må det
være samme dokument som referencen.
#

Den enkelthed som HTML er rost for førte desværre også til to kedelige udviklinger. Man
kunne skrive ganske væsentlige bidrag til nettet i HTML uden nødvendigvis at forstå HTML’s
regler såsom hvad en dtd var. Den første specifikation indeholder end ikke en dtd. Resultatet
heraf var at fabrikanterne af browsere kappedes om at tillade og fortolke mest muligt
fejlbehæftet opmærkning og at nettet den dag i dag flyder med hjemmesider som ikke
overholder de formelle regler for HTML. Som opmærkningen blev accepteret steg anvendelsen
af den ved simpel kopiering, og det blev stedse mere latterligt at hævde at det var forkert. I
netop denne henseende ligner datamatiske sprog naturlige sprog ganske påfaldende. Sådan var
det bare ikke tænkt, og udviklingen stred fundamentalt med SGML udviklernes tredje tese (se
4.1) om at dokumenterne måtte følge en standard og kunne valideres mod en dtd.
Det skulle hurtigt vise sig at den første tese, at forskellige programmer måtte kunne
understøtte det samme format, også var i fare. De forskellige browserudviklere anstrengte sig
ikke bare for at forstå hvad forfatterne måtte mene, de ville også gerne tilbyde mere. Snart blev
nye mærker sat i spil af én leverandør, hvorefter andre kunne overveje om de også ville
implementere dem for at være kompatible (hvilket var godt og salgsfremmende) eller om de
tværtimod ville afvise dem (hvilket kunne skade konkurrenten og på længere sigt være endnu
mere salgsfremmende). Markedsvilkårene styrede udviklingen, ikke altid til det bedre. HTML
‘ejes’ af The World Wide Web Consortium forkortet W3C. Anførselstegnene fordi man lige så
lidt kan eje et opmærkningssporg som noget andet sprog som dansk eller nynorsk. Men man
kan have et sprognævn, og dets autoritet afhænger helt af dets beslutningers fornuft. W3C
består i dag af de mest indflydelsesrige leverandører af netprogrammer, og de har imødegået
truslen mod HTML på flere måder.
Først har man optaget SGML’s gamle ide om stilark. Alle HTML mærker som alene handler
om typografi frarådes i den seneste udgave af HTML (version 4), de er hvad der på engelsk
betegnes som deprecated. I stedet henvises man til det ligeledes af W3C standardiserede
Cascading Style Sheets. Derpå har man søgt at differentiere betydningen af de enkelte mærker
ved at indføre ‘identifikatorer’ og ‘klasser’. Næsten ethvert mærke kan herefter have de tre
attributter style, id eller class. Specielt er der inført to mærker, div og span, som ikke har
nogen predefineret betydning andet end at definere en blok, dvs. et lodret afgrænset antal
linjer, henholdsvist et vandret afgrænset antal ord. de to mærker er blot pladsholdere for de
relevante attributter, som nu har overtaget den egentlige tekstbeskrivende rolle. Fx anbefales
det at erstatte mærket i, som angiver kursiv
frarådet markering (<i>deprecated</i>)

med
anbefalet markering (<span style="text-style:italic">recommended</span>)
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Sammenlign denne HTML tekst
<div class="overskrift">Min <span class="modtager">Cordelia</span>!</div>

med denne XML tekst
<overskrift>Min <modtager>Cordelia</modtager>!</overskrift>

CSS har indbygget muligheder for at skelne elementer af forskellige klasser, og vi er dermed
tæt på den samme funktionalitet som i XML. Bortset fra at klasseattributterne ikke kan
valideres af en dtd, og så ser det også uæstetisk ud. Det svarer lidt til i stedet for at bede sin
isenkræmmer om en rive, at bede om et haveredskab i riveklassen.
HTML har siden sin skabelse gennemgået tre udviklingstrin, version 2.0 (1995), version 3.2
(1997) og version 4.0 (1997), hvis specificationer alle kan findes på W3C’s hjemmeside,
http://www.w3.org/MarkUp/, se også litteraturlisten til dette kapitel1. Beskrivelserne fylder
hhv. 77, 50 og 389 sider. Man kan roligt sige at HTML er blevet voksent i denne periode.
HTML 4.0 er en omfattende beskrivelse af de i dag alment accepterede behov hos dokumenter
på nettet hvad det rent tekstlige angår (vi kommer her ikke ind på billeder, lyd og multimedier).
Det beskriver dermed også fyldestgørende de krav man kan have til en HTML browser, som
hermed er blevet et veldefineret produkt.

4.3 XML
Dette er XML’s forhistorie. I 1996 tog W3C initiativ til at fastlægge en delmængde af SGML
og den første beskrivelse af XML 1.0 blev gjort af Tim Bray og Carl Michael SpeerbergMcQueen. Formålet, som det er beskrevet i forrige kapitel, har været at genindføre
fleksibiliteten fra SGML, men samtidig bevare en så høj grad af enkelthed at det vil være
realistisk at indbygge XML læsning i de alment tilgængelige browsere.
Som vi har set er HTML en anvendelse af SGML. XML befinder sig på samme niveau som
SGML og dermed højere end HTML. Det overfødiggør imidlertid ikke HTML, tværtimod
kalder det på en ny anvendelse af XML som overholder XML’s forenklede regler, men med
samme funktionalitet som HTML. Det blev gjort i 2000 (WD 1998) og har fået navnet
XHTML. Beskrivelsen nævnt i litteraturlisten indeholder de formelle ændringer mens man for
selve elementbeskrivelsen henvises til den seneste version af HTML 4. Det drejer sig først og
fremmest om SGML’s minimaliseringsregler. Man kan således ikke have
<TABLE BORDER>
<TABLE border=1>

men
<table border="1">

1

) Årstallene for disse udviklingstrin er lidt vanskelige at definere, idet det indledende arbejde nødvendigvis må have
pågået i en tid før offentliggørelse. De her anførte årstal er året for W3C’s først tilgængelige dokument om
versionen, enten dette nu drejer sig om en recomendation, proposed recommendation eller et working draft.
Version 2.0 nåede dog aldrig til nogle af disse niveauer, beskrivelsen betegnes som historic.
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I XML er det endvidere betydningsbærende om der anvendes store eller små bogstaver; kun
versionen med små bogstaver er defineret. Dertil kommer indføringen af XML’s særlige
markering af tomme elementer, hvorfor
<BR>

erstattes af
<br/>

Udvalgte elementer i HTML kan, som vi har set fx a, have en attribut name; men med version
4 indførtes som standard til alle elementer attributten id. Denne tvetydighed fjerner XHTML
ved kun at anerkende id og fraråde brugen af name.
HTML er hermed gjort til et specialtilfælde af XML hvis generelle del herefter står til rådighed
for den kreative udnyttelse på nettet. Men nettets enorme udbredelse og kapacitet har dermed
også forlenet XML med en interesse og muligheder som aldrig er blevet SGML til del. Alt i alt
et lovende resultat, som jeg egentlig synes det er lidt synd at lade nettet beholde alene.
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