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3. Λογικές Δομές (Logical Structures) 

 

Κάθε XML έγγραφο περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία (elements), τα όρια 

των οποίων καθορίζονται από start-tags και end-tags, για κενά(empty) 

στοιχεία, από έναν empty element tag. Κάθε στοιχείο έχει έναν τύπο που 

καθορίζεται από το όνομά του,  που μερικές φορές ονομάζεται generic 

identifier(GI), και που μπορεί να έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

προδιαγραφής. Κάθε χαρακτηριστικό προδιαγραφής έχει ένα όνομα(name) και 

μια τιμή(value). 

 

Element  

[39]  element ::=  EmptyElemTag  

   | STag content ETag [  WFC: Element Type Match ] 

    [  VC: Element Valid ] 

 

 

Αυτή η προδιαγραφή δεν περιορίζει τη σημασιολογία αλλά χρησιμοποιεί 

ονόματα των στοιχείων και των χαρακτηριστικών εκτός από τα ονόματα που 

ξεκινούν ως εξής: 

((‘Χ’! ‘x’) (‘M’! ‘m’) (‘L’! ‘l’)) και είναι δεσμευμένα για τυποποίηση σε αυτήν ή σε 

μελλοντικές εκδόσεις αυτής της προδιαγραφής. 

 

Περιορισμός Well-formed: Ταίριασμα Του Τύπου Στοιχείου 

Το name στο end-tag ενός στοιχείου πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο στοιχείου 

στο start-tag. 

Περιορισμός Valid: Valid Στοιχεία 

Ένα στοιχείο είναι έγκυρο όταν υπάρχει δήλωση elementdecl όπου το name 

να ταιριάζει στον τύπο στοιχείου και να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

1. Η δήλωση είναι EMPTY και τo στοιχείο δεν έχει περιεχόμενο(content). 
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2. Η δήλωση είναι children και μια αλληλουχία στοιχείων παιδιού(child 

elements) ανήκει στη γλώσσα και παράγεται από μια συνήθη έκφραση 

στο μοντέλο περιεχομένου, με λευκά κενά(χαρακτήρες που να 

ταιριάζουν στο s) ανάμεσα σε κάθε ζεύγος στοιχείων παιδιού. 

3. Η δήλωση είναι mixed και το περιεχόμενο περιέχει χαρακτήρες 

δεδομένων και στοιχεία παιδιού των οποίων οι τύποι ταιριάζουν με τα 

ονόματα στο μοντέλο περιεχομένου. 

4. Η δήλωση είναι ANY και οι τύποι όλων των στοιχείων παιδιού έχουν 

δηλωθεί. 

 

 

3.1 Start-tags, End-tags και Empty-element tags. 

 

Το ξεκίνημα κάθε μη κενού XML στοιχείου γίνεται με ένα start-tag . 

 

Start-tag  

[40]  STag ::=  
'<' Name (S Attribute)* S? 

'>' 
[  WFC: Unique Att Spec ] 

[41]  Attribute ::=  Name Eq AttValue [  VC: Attribute Value Type ] 

    [  
WFC: No External Entity 

References ] 

    [  
WFC: No < in Attribute Values 

] 

 

 

Το name στα start και end tags δίνει τον τύπο του στοιχείου. Τα ζεύγη name-

attvalue αναφέρονται ως προδιαγραφές χαρακτηριστικών του στοιχείου, με 

το name σε κάθε ζεύγος να αναφέρεται στο χαρακτηριστικό όνομα και το  

περιεχόμενο του attvalue στο χαρακτηριστικό τιμή. 
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