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Schema - Inleiding

• DTD? Een stapje verder
• Een schema is een XML document

• Een schema is gekoppeld aan een namespace

• Een schema geeft niet alleen de structuur van een document aan, 
maar ook de gebruikte datatypen

• In een schema kan je zelf datatypen creëren
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/

Schema

XSLT XSL

Controle : structuur 
en business regels

weergaveconversie XML
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Schema - Inleiding

• Tekstbestand met extensie .xsd

<?xml version=“1.0”?> 
<xs:schema xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

<!– -definitie van elementen, attributen en datatypes- ->

</xs:schema>

<p>4</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Inleiding

• In xml file verwijzen naar schema
• Komt na <?xml version=“1.0”?>

• 2 manieren
• Schema bestand werd lokaal opgeslagen 

<boekenlijst

xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:noNamespaceSchemaLocation=“boekenlijst.xsd”>

• Schema bestand centraal opgeslagen

<boekenlijst

xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

xsi:schemaLocation=“http://www.hogent.be/files/boekenlijst.xsd”>

Valid XML Document
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Schema - Inleiding

• Een schema bestaat uit
• Declaraties

• Element declaraties

• Attribuut declaraties

• Datatype declaraties
• Enkelvoudige

• Complexe

<p>6</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Inleiding
<?xml version=“1.0”?>

<memo>

<aan>Jan</aan>

<van>Piet</van>

<kop>Let op</kop>

<tekst>Definitie structuur</tekst>

</memo>

<!--DTD voor memo-->

<!ELEMENT memo (aan+, van, kop,tekst)>

<!ELEMENT aan (#PCDATA)>

<!ELEMENT van (#PCDATA)>

<!ELEMENT kop (#PCDATA)>

<!ELEMENT tekst (#PCDATA)>

<memo  xmlns:xsi= 
“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”  
xsi:noNamespaceSchemaLocation=“memo.xsd”>

<?xml version=“1.0”?> 
<xs:schema
xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

</xs:schema>

<xs:element name=“memo” type=“memoType”/>

<xs:element name=“aan” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“van” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“kop” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“tekst” type=“xs:string”/>

<xs:complexType name=“memoType”>

<xs:sequence>

<xs:element ref=“aan” 

maxOccurs=“unbounded”/>

<xs:element ref=“van”/>

<xs:element ref=“kop”/>

<xs:element ref=“tekst”/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>
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Schema – Elementen

• Element declaratie
• Declaratie van de elementen die mogen voorkomen in XML 

instance. Associeert een naam met een datatype 

• Syntax:
<xs:element name=“myElement” type=“myType” />

<xs:element ref=“myElement”/>

• Voorbeeld
• XML element

– <product>Tafel</product>

– <age>34</age>

– <dateborn>1969-03-27</dateborn>

• Overeenkomstig element definitie
–<xs:element name=“product" type="xs:string"/>

–<xs:element name="age" type="xs:positiveInteger"/>

–<xs:element name="dateborn" type="xs:date"/>

<p>8</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema – Elementen

• Attributen van <xs:element>
• Name=“waarde” : naam van element

• Type=“datatype”
– Geeft aan wat de inhoud van het element mag zijn

– Ofwel geeft men hier de naam op van een bestaand of zelf gedefinieerd datatype (zie 
verder)

» Voorbeelden van bestaande datatypes zijn “xs:string”, “xs:integer”

– Ofwel geeft men geen type op, maar zal de definitie van het element zelf de definitie 
van zijn type bevatten (zie verder)

• Ref = “waarde” : verwijst naar een element die reeds elders in het schema werd
gedefinieerd (dan geen naam en type opgeven)

• Default=“waarde” : defaultwaarde

• Fixed=“waarde” : een vaste waarde

• Op te geven bij de declaratie van een element in een complexType
– Cardinaliteit van een element: minOccurs (default=1) en maxOccurs(default=1) 

attributen

– Voorbeelden

<xs:element name=“student”  type=“xs:string”
minOccurs=“0”
maxOccurs=“unbounded”/>

<xs:element name=“quarter” maxOccurs=“4” type=“xs:integer”/>
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Schema – Attributen

• Attribuut declaratie
• Declaratie van de attributen die mogen voorkomen in XML 

instance. Associeert een naam met een datatype (built-in of user 
defined).

• Syntax:
<xs:attribuut name=“myAttribuut” type=“myType” />

<xs: attribuut ref=“myAttribuut”/>

• Voorbeeld
<xs:attribute name="zip“ type="xs:string"/>

• Op te geven bij de declaratie van een attribuut in een complexType
• Optioneel (default) of verplicht : use attribuut
<xs:attribute name="zip“ type="xs:string“ use=“optional” default=“9000”/>

<xs:attribute name="zip“ type="xs:string“ use=“required”/>

<xs:attribute name="zip“ type="xs:string“ fixed=“9000”/>

<p>10</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - voorbeeld

• Een eerste voorbeeld : boekenlijst
• <xs:element name=“titel” type=“xs:string”/>

• <xs:element name=“uitgever” type=“xs:string”/>

• <xs:element name=“auteur” type=“xs:string”/>

• <xs:attribute name=“isbn” type=“xs:string”/>

• Het zou handig zijn als we ons eigen data types zouden kunnen 
aanmaken.
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Schema - Datatype

• Data type definities
• Enkelvoudige types 

• Enkel tekst. Maar, de tekst kan veel verschillende vormen aannemen
(boolean, string, een zelfgedefinieerd datatype, ...)

• Mag geen elementen bevatten

• Mag geen attributen bevatten

• De inhoud kan onderworpen zijn aan restricties of patronen

• Complexe types
• Bevat andere elementen en/of attributen

• 4 types
– empty elementen

– elementen die andere elementen bevatten

– elementen die enkel tekst bevatten en attributen

– Mixed elementen (en tekst en kinderen)

<p>12</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Enkelvoudige DataTypes (Simple type)
• Gebruik : 

• Datatype van elementen zonder attributen, met enkel character data als 
inhoud (dus zonder kinderen!)

<phone>222-33-22-444-1</phone>

<age>23</age>

• Datatype van attributen
<persoon nr=23>…</persoon>

• Er bestaat een set van built-in enkelvoudige datatypes (primitieve
en afgeleide) gedefinieerd in XML Schema namespace: 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema

• Elk simple type is afgeleid van een ander simple type (built in of 
user defined) door het opleggen van een restrictie
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Schema - Datatype

• Built-in datatypes
• Primitieve

– Voor een overzicht : http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-
20010502/ - built-in-primitive-datatypes

– Enkele voorbeelden
» “xs:string” : kan characters, linefeeds, carriage returns en tab tekens bevatten. 

De XML processor brengt geen wijzigingen aan in de waarde 

» “xs:date” : CCYY-MM-DD. Alle elementen zijn verplicht. 

» “xs:time” : hh:mm:ss. 

» “xs:float”: single precision 32 bit

» “xs:double” : double precision 64 bit floating point 

» “xs:decimal” : numerieke waarden, max 18 tekens. Getal mag een decimaal punt 
bevatten en mag voorafgegaan worden door – of +

» “xs:boolean” : waarde true of false, 1 of 0

» “xs:anyURi” : gebruikt voor een URL

» ...

<p>14</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Derived
– Enkele voorbeelden

» “xs:normalizedString” : afgeleid van string. XML processor verwijdert alle 
linefeeds,...

» “xs:integer” : gehele getallen al dan niet met een teken

» “xs:nonPositiveInteger”: alle integers <= 0

» “xs:nonNegativeInteger”: alle integers >= 0

» “xs:long”: …
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<p>16</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Nieuwe enkelvoudige data types aanmaken (user-defined)
• Ze worden afgeleid van een bestaand enkelvoudig datatype, door een 

beperking op te leggen
– <xs:simpleType> : definitie en naamgeving van enkelvoudig datatype

– <xs:restriction base=“type”> : opgave van basistype met daarin de 
identificatie van de “facets” (=beperkingen op het basis data type)

• Kunnen worden gebruikt in de definitie van elementen EN attributen

• Voorbeeld : “MyInteger” met waarden tussen 1000 en 9999 (incl.)
– Definitie van data type

facets
<xs:restriction base=“xs:integer”>

</xs:restriction>

<xs:simpleType name=“MyIntegerType”>

</xs:simpleType>

<xs:minInclusive value=“1000”/>
<xs:maxInclusive value=“9999”/>

-Verwijzen naar dit data type
<xs:element name=“MyInteger” type=“MyIntegerType”/>
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• Facets 
• Leggen beperkingen op de inhoud van basis data type

• Een datatype kan meerdere restricties hebben

• Mogelijke beperkingen
– De minimale en maximale waarde voor de inhoud 

» <xs:minInclusive> en <xs:maxInclusive> : inclusief grenzen

» <xs:minExclusive> en <xs:maxExlusive> : exclusief grenzen

– Het minimaal en maximaal aantal tekens waaraan de inhoud moet voldoen
» <xs:length> : vaste lengte

» <xs:minLength> en <xs:maxLength> : resp. minimum en maximum aantal tekens

» Voorbeeld : studentennummer heeft een vaste lengte van 8 posities

<xs:simpleType name=“studentnrType”>
<xs:restriction base=“xs:string”>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:length value=“8”/>

Schema - Datatype

<p>18</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

– Definitie van een lijst van toegestane waarden (enkel bij simpleTypes)
» <xs:enumeration>

<xs:simpleType name=“beschrijvingType”>
<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs: whiteSpace value=“preserve”/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name=“studentType”>
<xs:restriction base=“xs:string”>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

– Beperking van de witruimte
» <xs:whitespace value=“preserve|replace|collapse>

» Preserve : alle white-space laten zoals ze is

» Replace : alle white-space (spaties, tabs, linefeed,...) vervangen door spaties

» Collapse : alle white-space vervangen door 1 spatie

<xs:enumeration value=“IAJ”/>
<xs:enumeration value=“COMBI”/>

Schema - Datatype
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– Definitie van patronen
» <xs:pattern>

» Een patroon is een “regular expression”, regex genaamd

» Voor meer info over de mogelijke patronen http://www.w3.org/TR/xmlschema-
2/#regexs

» Enkele voorbeelden

Schema - Datatype

<xs:simpleType name=“kleineLettersType”>

<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs:pattern value=“([a-z])*”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

» 3 letterwoord, eerste positie mag geen cijfer bevatten, anders zowel hoofd als 
kleine letters en cijfers toegestaan

<xs:pattern value=“[a-zA-Z] [a-zA-Z0-9] {2}”/>

» 0 of meer kleine letters

<p>20</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

» Telefoonnummer : maximumlengte 10 cijfers

Schema - Datatype

<xs:element name=“telefoon” type=“telefoonType”/>

<xs:simpleType name=“telefoonType”>

<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs:pattern value=“([0-9]){10}”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

» Oefening : ISBN attribuut, 10 posities 
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• Named <-> Anonymous data types
– Tot nu toe : named data types

<xs:element name=“studentnr”>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs:length value=“8”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=“studentnr” type=“studentnrType”/>

<xs:simpleType name=“studentnrType”>

<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs:length value=“8”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>  

– Maar je kan ook een element definiëren met daarbinnen zijn datatype

- Nadeel : herbruikbaarheid.  Zo definieer je locale datatypes die enkel 
binnen het studentnr gebruikt wordt.

- Richtlijn : gebruik locale data types als type maar voor 1 element gebruikt

Schema - Datatype

<p>22</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Complexe DataTypes
• Bevatten een set attribuutdeclaraties en een content model die de 

inhoud en attributen specifieert van de verzameling van elementen

• <xs:complexType> : definitie van een nieuw complex datatype
• Kan 2 content modellen hebben

– SimpleContent
» Elementen die enkel tekst bevatten en attributen

– ComplexContent
» Lege elementen (met mogelijk attributen)

» Elementen die andere elementen bevatten

» Mixed elementen (en tekst en kinderen)
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Schema - Datatype

• De content modellen zijn op hun beurt
– Een “restriction” op een andere complexe datatype

– Een “restriction” op het generische xs:anyType type

– Een “extension” op een enkelvoudig of complex datatype
» Extensies voegen achteraan het content model van het basistype nieuwe 

attributen of content parts toe

<p>24</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• SimpleContent : Elementen met enkel tekst en attributen
• XML

<product artnr=“1234”>tafel</product>

• XSD

<xs:element name=“product” type=“productType”/>

<xs:attribute name=“artnr” type=“xs:positiveInteger”/>

<xs:complexType name=“productType”>

</xs:complexType>

<xs:simpleContent>

</xs:simpleContent>

<xs:attribute ref=“artnr”  use=“required”/>

• Voorbeeld <temperature scale=“C”>17.5</temperature>

<xs:extension base=“xs:string”>

</xs:extension>
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Schema - Datatype

• ComplexContent
1. Elementen met enkel elementen

a. Restrictie van generic type
• XML

<product>
<prodnr>1234</prodnr>
<naam>Tafel</naam>

</product>

• XSD

<xs:element name=“product” type=“productType”/>
<xs:element name=“prodnr” type=“xs:positiveInteger”/>
<xs:element name=“naam” type=“xs:string”/>
<xs:complexType name=“productType”>

</ l T >

<xs:complexContent>
<xs:restriction base=“anyType”>

</xs:restriction>

</xs:complexContent>

<xs:sequence>
<xs:element ref=“prodnr”/>
<xs:element ref=“naam”/>

</xs:sequence>

<p>26</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Of verkort

<xs:complexType name=“productType”>

</xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element ref=“prodnr”/>
<xs:element ref=“naam”/>

</xs:sequence>

<xs:element name=“product”>
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name=“prodnr” type=“xs:positiveInteger”/>
<xs:element name=“naam” type=“xs:string”/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>

• Of adhv anonymous datatypes
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Schema - Datatype

• Voor elk van de elementen binnen de complexType Indicatoren kan 
je cardinaliteiten meegeven

• minOccurs (default=1) 

• maxOccurs(default=1) 

• Voorbeeld
<temperature scale=“C”>

<value>20.5</value>

<recorded>2000-10-01</recorded>

</temperature>

<xs:complexType name=“productLijstType”>
<xs:sequence>

<xs:element ref=“product” minOccurs=“0” maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<p>28</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

b. Extensie op bestaand type (simple of complex)
• XML

<productVanLeverancier>

<prodnr>1234</prodnr>

<naam>Tafel</naam>

<leverancier>Royal Arrow</leverancier>

</ productVanLeverancier >

• XSD

<xs:element name=“productVanLeverancier” type=“productVanLeverancierType“/>
<xs:element name=“leverancier” type=“xs:string”/>
<xs:complexType name=“productVanLeverancierType”>

</xs:complexType>

<xs:complexContent>
<xs:extension base=“productType”>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

<xs:sequence>
<xs:element ref=“leverancier”/>

</xs:sequence>
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Schema - Datatype

• Voorbeeld
<temperature scale=“C”>

<value>20.5</value>

<recorded>2000-10-01</recorded>

<person>

<last>Pien</last>

<first>Herman</first>

</person>

</temperature>

<p>30</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Opgave van de volgorde van elementen 
• Bepaalt hoe de elementen moeten voorkomen binnen complex type

• XSD complexType Indicatoren die de volgorde bepalen
– <xs:all> : ieder opgesomd kind moet 1 keer voorkomen, volgorde is 

onbelangrijk

– <xs:choice> : 1 van de opgesomde kinderen moet voorkomen, de andere 
mogen niet voorkomen

– <xs:sequence> : opgegeven volgorde van kinderen
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<p>31</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

<xs:element name=“persoon”>

<xs:complexType>

<xs:all>

<xs:element name=“voornaam” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“naam” type=“xs:string”/>

</xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

<persoon>

<naam>Samyn</naam>

<voornaam>Karine</voornaam>

</persoon>

<persoon>

<voornaam>Karine</voornaam>

<naam>Samyn</naam>

</persoon>

<persoon>

<voornaam>Karine</voornaam>

</persoon>

<xs:choice>

</xs:choice>

<xs:sequence>

</xs:sequence>

<p>32</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Opgave van de frequentie van de elementen
• Cardinaliteits indicatoren (enkel gebruiken bij Sequence en Choice)

– minOccurs : minimaal aantal dat element mag voorkomen (default 1, 
waarde >=0) 

– maxOccurs : maximaal aantal dat element mag voorkomen(default 1,
minOccurs <= waarde <=unbounded)

<xs:sequence minOccurs=“0”  maxOccurs=“unbounded”>

….

</xs:sequence>

– Hoe vertalen we de DTD <!ELEMENT A ((B|D)*,C?)> ? Gegeven B,C en D 

zijn Simple Types van het type string.
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Schema - Datatype

2. Elementen met gemengde inhoud
• XML

<brief>

Aan Dhr. <naam> Thomas </naam>.

Uw vraag van <datum>2003/1/1</datum> over het 
<onderwerp>XML</onderwerp> is ontvangen.

</brief>

• XSD
<xs:element name=“brief” type=“briefType”/>

<xs:complexType name=“briefType” mixed=“true”>

<xs:sequence>

<xs:element name=“naam” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“datum” type=“xs:date”/>

<xs:element name=“onderwerp” type=“xs:string”/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<p>34</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

3. Lege elementen
• XML :  <product artnr=“1234”/>
• XSD :

Of verkort

<xs:element name=“product” type=“productType”/>

<xs:complexType name=“productType”>

<xs:complexContent>

<xs:extension base=“anyType”>

<xs:attribute name=“artnr” type=“xs:positiveInteger”/>

</xs:extension>

</xs:complexcontent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=“product” type=“productType”>
<xs:complexType name=“productType”>

<xs:attribute name=“artnr” type=“xs:positiveInteger”/>
</xs:complexType>

</xs:element>
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<p>35</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

• Andere voorbeelden
– De Image-tag in HTML

<xs:element name=“img”>
<xs:complexType>

<xs:attribute name=“src” type=“xs:anyURI” use=“required”/>
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name=“br”>
<xs:complexType/>

</xs:element>

- de BR-tag in HTML (leeg element zonder attributen)

<p>36</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Datatype

Bevat dit nieuwe type elementen of attributen?

Afleiden door

<restriction>

Of

<list>

Of

<union>

<complexType>

<complexContent> 
(content model en 
attributen toegelaten)

<simpleType>

<simpleContent> (character 
data en attributen toegelaten, 
geen elementen)

ja nee

Bevat dit nieuwe type tekst,geen elementen?

nee ja

Afleiden door

<restriction>

OF

<extension>

Afleiden door

<restriction>

OF

<extension>
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<p>37</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Any

• Any en anyAttribute
• <xs:any/> : om het even welk element

• <xs:anyAttribute/> : om het even welk attribuut

<xs:element name=“persoon”>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name=“naam” type=“xs:string”/>

<xs:any/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<persoon>

<naam>Jan</naam>

</persoon>

<persoon>

<naam>Jan</naam>

<land>België</land>

</persoon>

<p>38</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema – en verder

• Derivation
• By list

• By union

• Commentaar

• Groepen

• Identity constraints

• Namespaces
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Schema - structuur

• Declareer elk element afzonderlijk. 

• Declareer elk attribuut afzonderlijk

• Declareer de datatypes. Gebruik REF om naar de 
elementen/attributen te verwijzen

• Vermijd het gebruik van lokale datatypes

<p>40</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Software

• Software (zie http://www.w3.org/XML/Schema.html - tools)

• Validators
• XSV : freeware;

– Via ‘t web : http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv

– Windows executable: http://www.ltg.ed.ac.uk/~ht/xsv-status.html

• Apache : http://mxml.apache.org/xerces-2-j/index.html

• Oracle : http://technet.oracle.com/tech/xml

• Editors
• XML Spy : http://www.xmlspy.com/

• TurboXML (Tibco): 
http://www.tibco.com/solutions/products/extensibility/turbo_xml.jsp

• XRay
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<p>41</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Oefening
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<boekenlijst>

<boek>
<titel isbn=“0201703599”>Het grote Office 2000 boek</titel>
<auteur>

<voornaam>Helmut</voornaam>
<naam>Vanhaegen</naam>

</auteur>
<auteur>

<voornaam>Helmut</voornaam>
<naam>Kraus</naam>

</auteur>
<uitgever>Easy Computing</uitgever>
<prijs munt=“dollar”>20</prijs>

</boek>
<boek>

<titel isbn=“0201703590”>De beste Office 2000 geheimen</titel>
<auteur>

<voornaam>Hohann</voornaam>
<voornaam>Christian</voornaam>
<naam>Hanke</naam>

</auteur>
<uitgever>Easy Computing</uitgever>
<beschrijving>Tips voor alle Office programma's</beschrijving>
<prijs>25</prijs>

</boek>
</boekenlijst>

Isbn : 10 positie, numerisch

Naam, voornaam : max. 50 
posities

Munt : euro (default) of dollar

<p>42</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

On the web

• Tutorial : http://www.w3schools.com/schema/

• Tutorial :http://www.xfront.com/#tutorial

• Schema specificatie :http://www.w3.org/XML/schema.html
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<p>43</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

• http://lumumba.luc.ac.be/~kris/courses/xml/xmlcursus/

• Mooie opgave voor de oefeningenreeks : 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en
-us/xmlsdk30/htm/xmcongettingstartedwithxslttutorial.asp

<p>44</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - oefening

• Opgave 
• Maak schema voor XML document “catalogus.xml”

<?xml version="1.0" ?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="catalog.xsl"?>

<catalog>

<cd>

<title>Empire Burlesque</title> 

<artist>Bob Dylan</artist> 

<country>USA</country> 

<company>Columbia</company> 

<price>10.90</price> 

<year>1985</year> 

</cd>

<cd>

<title>Hide your heart</title> 

<artist>Bonnie Tyler</artist> 

<country>UK</country> 

<company>CBS Records</company> 

<price>9.90</price> 

<year>1988</year> 

</cd>

....

</catalog>
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<p>45</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

• Validators voor XML schema’s

• P 137 van basiscursus

<p>46</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema – Commentaar

• Commentaar
• <xs:annotation> : duidt begin en einde commentaar aan

• <xs:documentation> : documentatie bedoeld voor de gebruiker
• Commentaar in verschillende talen mogelijk

• <xs:appinfo> : documentatie voor programma’s

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang=“nl”>

Dit is commentaar

</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang=“en”>

This is comment

</xs:documentation>

<xs:appinfo source=“http://www.test.be/xmlbron”/>

</xs:annotation>
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<p>47</p><hoofdstuk>Schema</hoofdstuk>

Schema - Groepen

• Met groepen werken
• GroupName : groeperen van elementen

– attributrGroupName : groeperen van attributen

– Deze groepen kunnen gebruikt worden bij de beschrijving van complexe types of van 
andere groepen

<xs:group name=“persinfo”>

<xs:sequence>

<xs:element name=“voornaam” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“famnaam” type=“xs:string”/>

<xs:element name=“gebdatum” type=“xs:string”/>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:element name=“persoon” type=“persdata”/>

<xs:complexType name=“persdata”>

<xs:sequence>

<xs:group ref=“persinfo”/>

<xs:element name=“land” type=“xs:string”/>

</xs:sequence>

<:xs:complexType>


