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Тема 8
Технология Extensible Markup Language (XML). Езикът XML.
Структура на XML документ, дефиниция на типа на документа,
функции за обработка на елементи

Какво е XML?
 XML (Extensible Markup Language) е език за маркиране с общо
предназначение, използван за описание на други езици за маркиране,
като например HTML.

Структура на XML документ
 Езикът XML представлява език за маркиране. Предназначен е да
описва данни в текстов вид, по един неутрален по отношение на
платформата и операционната система начин.
 XML използва тагове, които силно приличат на HTML таговете. Един
XML документ представлява всъщност един текстов файл, в който
се съдържат различни XML декларации и тагове, както и текст.

Разлики между XML и HTML
 Имената на таговете и атрибутите са произволни, не са
предварително определени. Съответно произволен е и основният
възел (Document Root) на целия документ, не се изисква той да
бъде <html>.
 Големите и малките букви имат значение, т.е. <body> и <BODY> са
2 различни неща.
 Стойностите на атрибутите се записва винаги с кавички, даже и когато
стойността е число.

XML лексика
 XML лексика е език за маркиране проектиран чрез използване на XML,
който се прилага към конкретен тип съдържание.
 Например MathML (математически език за маркиране) е XML лексика,
която позволява да се създават математически изрази чрез използване
на код за маркиране.

Примери на XML лексики
 MathML – математически изрази.
 3DML – тримерни виртуални светове
 VoxML – итеративна реч
 SMIL – интеграция на мултимедия
 RELML – списъци на недвижими имоти
 HRMML – управление на човешки ресурси
 XMLNews – новинарски тратии
 P3P – лично и поверително

Пример 1: Каталог “CD”

Пример 2: Каталог “Растения”

Пример 3: Каталог “Меню - Закуски”
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