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ÜÜÜÜzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááás szerepes szerepes szerepes szerepe

IntraIntraIntraIntra---- éééés s s s InterkapcsolatokbanInterkapcsolatokbanInterkapcsolatokbanInterkapcsolatokban fontosfontosfontosfontos elemelemelemelem az adatcsereaz adatcsereaz adatcsereaz adatcsere

KapcsolatKapcsolatKapcsolatKapcsolat formformformformáááái:i:i:i:

ModulonkModulonkModulonkModulonkéééént tipikus nt tipikus nt tipikus nt tipikus üüüüzenetfajtzenetfajtzenetfajtzenetfajtáááák fedezhetk fedezhetk fedezhetk fedezhetőőőők felk felk felk fel

Szabad szSzabad szSzabad szSzabad szööööveg (eveg (eveg (eveg (e----mail): elmail): elmail): elmail): előőőőnye az egyszernye az egyszernye az egyszernye az egyszerűűűűsssséééég g g g éééés az s az s az s az 
olcsolcsolcsolcsóóóóssssáááág, viszont hg, viszont hg, viszont hg, viszont háááátrtrtrtráááánya, hogy nem automatiznya, hogy nem automatiznya, hogy nem automatiznya, hogy nem automatizáááálhatlhatlhatlhatóóóó

AdatszerAdatszerAdatszerAdatszerűűűű (t(t(t(tááááblblblbláááázatok): elzatok): elzatok): elzatok): előőőőnye a tnye a tnye a tnye a töööömmmmöööörsrsrsrséééég g g g éééés hats hats hats hatéééékonyskonyskonyskonysáááág. g. g. g. 
AutomatizAutomatizAutomatizAutomatizáááálhatlhatlhatlhatóóóó, de kev, de kev, de kev, de kevéééésbsbsbsbéééé rugalmas adrugalmas adrugalmas adrugalmas ad----hoc elemekrehoc elemekrehoc elemekrehoc elemekre

StruktStruktStruktStruktúúúúrrrráááált: ellt: ellt: ellt: előőőőnye a viszonylagos tnye a viszonylagos tnye a viszonylagos tnye a viszonylagos töööömmmmöööörsrsrsrséééég g g g éééés hats hats hats hatéééékonyskonyskonyskonysáááág. g. g. g. 
RRRRéééészben utomatizszben utomatizszben utomatizszben utomatizáááálhatlhatlhatlhatóóóó, lehet, lehet, lehet, lehetőőőősssséééég rugalmas adg rugalmas adg rugalmas adg rugalmas ad----hoc elemekre.hoc elemekre.hoc elemekre.hoc elemekre.

A strukturA strukturA strukturA strukturááááltsltsltsltsáááág kg kg kg küüüüllllöööönbnbnbnböööözzzzőőőő szinteken jelenhet megszinteken jelenhet megszinteken jelenhet megszinteken jelenhet meg

EDIEDIEDIEDI XMLXMLXMLXML
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ÜÜÜÜzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááás szerepes szerepes szerepes szerepe

KapcsolatKapcsolatKapcsolatKapcsolat fizikaifizikaifizikaifizikai formformformformááááiiii

ppppapapapapíííír alapr alapr alapr alapúúúú

offoffoffoff----linelinelineline elektronikuselektronikuselektronikuselektronikus

onononon----linelinelineline elektronikuselektronikuselektronikuselektronikus

megbmegbmegbmegbíííízhatzhatzhatzhatóóóóssssáááágggg

olvashatolvashatolvashatolvashatóóóóssssáááágggg

kis kkis kkis kkis kööööltsltsltsltséééégggg

egyszeregyszeregyszeregyszerűűűűsssséééégggg

ttttöööömmmmöööörsrsrsrséééégggg

kkkköööözzzzéééépppp kkkkööööltsltsltsltséééégggg

gyorsasgyorsasgyorsasgyorsasáááágggg

hathathathatéééékonyskonyskonyskonysáááágggg

nagy knagy knagy knagy kööööltsltsltsltséééégggg
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EDI kialakulEDI kialakulEDI kialakulEDI kialakuláááásasasasa

CCCCéééél: szabvl: szabvl: szabvl: szabváááányos nyos nyos nyos éééés hats hats hats hatéééékony kony kony kony üüüüzleti zleti zleti zleti üüüüzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááási msi msi msi móóóódszerdszerdszerdszer

LLLLééééppppéééések, hsek, hsek, hsek, hááááttere:ttere:ttere:ttere:

1948: USA sz1948: USA sz1948: USA sz1948: USA száááállllllllííííttttáááások Eursok Eursok Eursok Euróóóóppppáááába, heterogba, heterogba, heterogba, heterogéééén kn kn kn köööörnyezet rnyezet rnyezet rnyezet 

1968: TDCC 1968: TDCC 1968: TDCC 1968: TDCC ---- USA szUSA szUSA szUSA száááállllllllíííítmtmtmtmáááányoznyoznyoznyozáááási si si si üüüüzenetek szabvzenetek szabvzenetek szabvzenetek szabváááányanyanyanya

1969: 1969: 1969: 1969: TradacomsTradacomsTradacomsTradacoms –––– UK kereskedelmi UK kereskedelmi UK kereskedelmi UK kereskedelmi üüüüzenetek szabvzenetek szabvzenetek szabvzenetek szabváááányanyanyanya

1987: EDIFACT 1987: EDIFACT 1987: EDIFACT 1987: EDIFACT –––– UNO egysUNO egysUNO egysUNO egyséééégesgesgesgesííííttttéééés (X12 szabvs (X12 szabvs (X12 szabvs (X12 szabváááányknyknyknykóóóód)d)d)d)

2002: XML2002: XML2002: XML2002: XML----EDIFACT megjelenEDIFACT megjelenEDIFACT megjelenEDIFACT megjelenéééésesesese
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EDI EDI EDI EDI üüüüzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááási csatornasi csatornasi csatornasi csatorna
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EDI EDI EDI EDI üüüüzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááási csatornasi csatornasi csatornasi csatorna

teljes infrastruktteljes infrastruktteljes infrastruktteljes infrastruktúúúúrrrráááátttt
lefedilefedilefedilefedi

NemzetkNemzetkNemzetkNemzetköööözi felzi felzi felzi felüüüügyeletgyeletgyeletgyelet
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EDI EDI EDI EDI üüüüzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááási csatornasi csatornasi csatornasi csatorna

EDI: elektronikus adatcsere interfEDI: elektronikus adatcsere interfEDI: elektronikus adatcsere interfEDI: elektronikus adatcsere interféééész keretrendszeresz keretrendszeresz keretrendszeresz keretrendszere

VVVVáááállalati llalati llalati llalati eeeegysgysgysgyséééégekgekgekgek kkkköööözzzzöööötti elektronikus adatcsere formtti elektronikus adatcsere formtti elektronikus adatcsere formtti elektronikus adatcsere formáááátumatumatumatuma

JellemzJellemzJellemzJellemzőőőői:i:i:i: szabvszabvszabvszabváááányos : szabvnyos : szabvnyos : szabvnyos : szabváááány strukturny strukturny strukturny strukturáááális elemeklis elemeklis elemeklis elemek
megbmegbmegbmegbíííízhatzhatzhatzhatóóóóssssáááágggg
nyitottsnyitottsnyitottsnyitottsáááágggg
szszszszééééles kles kles kles köööörben elterjedtrben elterjedtrben elterjedtrben elterjedt

automatizautomatizautomatizautomatizáááálhatlhatlhatlhatóóóó::::
kezelkezelkezelkezelőőőő programok szprogramok szprogramok szprogramok szééééles kles kles kles köööörererere

strukturstrukturstrukturstrukturáááált, lt, lt, lt, öööösszetett:sszetett:sszetett:sszetett:
funkcionfunkcionfunkcionfunkcionáááális adategyslis adategyslis adategyslis adategyséééégekgekgekgek

vvvvéééédettsdettsdettsdettséééég:g:g:g:
titkostitkostitkostitkosííííttttáááás, nyomks, nyomks, nyomks, nyomköööövetvetvetvetééééssss

offoffoffoff----linelinelineline kapcsolat orientkapcsolat orientkapcsolat orientkapcsolat orientááááltltltlt
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ÜÜÜÜgyviteligyviteligyviteligyviteli adatoadatoadatoadatokkkk/ / / / 
funkcifunkcifunkcifunkcióóóókkkk defindefindefindefiníííícicicicióóóóiiii

EDI EDI EDI EDI üüüüzenetekzenetekzenetekzenetek / EDI / EDI / EDI / EDI 
szintaxisszintaxisszintaxisszintaxis szabvszabvszabvszabváááányoknyoknyoknyok

(UN/EDIFACT)(UN/EDIFACT)(UN/EDIFACT)(UN/EDIFACT)

AdatvAdatvAdatvAdatvéééédelmidelmidelmidelmi
szolgszolgszolgszolgááááltatltatltatltatáááásoksoksoksok

ÜÜÜÜzenettovzenettovzenettovzenettováááábbbbbbbbííííttttóóóó
szabvszabvszabvszabváááányoknyoknyoknyok X.400X.400X.400X.400

HHHHáááállllóóóózatizatizatizati szabvszabvszabvszabváááánynynyny
X.25X.25X.25X.25

EDI EDI EDI EDI üüüüzenetvzenetvzenetvzenetvááááltltltltáááási csatornasi csatornasi csatornasi csatorna

mit akarunk kmit akarunk kmit akarunk kmit akarunk köööözzzzöööölnilnilnilni

ÜÜÜÜzenetek szintaxisazenetek szintaxisazenetek szintaxisazenetek szintaxisa

hiteleshiteleshiteleshitelesííííttttééééssss

ÜÜÜÜzenetek zenetek zenetek zenetek magasszintmagasszintmagasszintmagasszintűűűű
kezelkezelkezelkezeléééésesesese

HHHHáááállllóóóózati szintzati szintzati szintzati szint
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SAMPLE MESSAGE (minimum requirements)

UNH+19134+IFTMCS:D:98B:UN:ENET30'

BGM+770+19134+9'

DTM+137:20011110:203'

LOC+33+USLGB:::LONG BEACH'

LOC+34+AUSYD:::SYDNEY'

LOC+7+USLAX:::LOS ANGELES'

LOC+88+AUSYD:::SYDNEY+CTLPB'

RFF+BN:SHIPCO65432'

TDT+20+251+1++FES+++9104990:::KAPITAN KONEV'

NAD+CZ++ACME Exports:123 High Street:A City:NSW 2000'

NAD+MS+CARRIER-ID'

NAD+MR+54255@TG32'

EQD+CN+++2'

EQN+4'

FTX+AAI+++20 foot containers, food quality'

UNT+16+19134'

EDI EDI EDI EDI üüüüzenet formzenet formzenet formzenet formáááátumtumtumtum

GEIAL Kovács László



Az EDI tAz EDI tAz EDI tAz EDI tööööbb terbb terbb terbb terüüüületfletfletfletfüüüüggggggggőőőő szabvszabvszabvszabváááánytnytnytnytíííípust foglal egybe pust foglal egybe pust foglal egybe pust foglal egybe 

UN/EDIFACT : UN/EDIFACT : UN/EDIFACT : UN/EDIFACT : UnitedUnitedUnitedUnited NationsNationsNationsNations

EDI EDI EDI EDI üüüüzenet formzenet formzenet formzenet formáááátumtumtumtum

EDI szabvEDI szabvEDI szabvEDI szabváááány komponenseiny komponenseiny komponenseiny komponensei

szintaxis (adatelemek formszintaxis (adatelemek formszintaxis (adatelemek formszintaxis (adatelemek formáááátuma, karakterktuma, karakterktuma, karakterktuma, karakterkéééészlet)szlet)szlet)szlet)

üüüüzenet (zenet (zenet (zenet (üüüüzenetzenetzenetzenet felfelfelfelééééppppííííttttéééése, tse, tse, tse, tíííípusai)pusai)pusai)pusai)

AdatszAdatszAdatszAdatszóóóóttttáááár, kr, kr, kr, kóóóód (szemantika, kd (szemantika, kd (szemantika, kd (szemantika, kóóóódtdtdtdtááááblblblbláááák)k)k)k)

KialakKialakKialakKialakíííítotttotttotttott területek:
MD1 Kereskedelem MD2 Közlekedés 
MD3 Vám és közvetett adók MD4 Pénzügy 
MD5 Építőipar MD6 Statisztika 
MD7 Biztosítás MD8 Utazás, szabadidő
............
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EDI EDI EDI EDI üüüüzenet formzenet formzenet formzenet formáááátumtumtumtum

Üzenet struktúra szintjei:

egyszerű adatelem

összetett adatelem

szegmens

üzenet

funkcionális csoport

adatcsomag

ember családi neve

ember neve

ember adatai

egy űrlap

azonos űrlapok együttese

egyszerre elküldött csoportok

Service String Advice UNA  Conditional
+----- Interchange Header UNB  Mandatory
| +--- Functional Group Header UNG  Conditional
| | +- Message Header UNH  Mandatory
| | |  User Data Segments As required
| | +- Message Trailer UNT  Mandatory
| +--- Functional Group Trailer UNE  Conditional
+----- Interchange Trailer UNZ  Mandatory
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UNH 1 Message Header

BGM 1 Explanation of message function

DTM 1 Date/time of preparation

LOC up to 10 Port of loading, port of discharge 

RFF up to 10 References with the consignment

TDT 1 Vessel, carrier details

EQD  up to 999 Container type, shipper/carrier  

EQN 1 per EQD Number of containers

FTX up to 9 per EQD General container information

UNT Message Trailer

EDI EDI EDI EDI üüüüzenet formzenet formzenet formzenet formáááátumtumtumtum

Minta kMinta kMinta kMinta kóóóódlap rdlap rdlap rdlap réééészletszletszletszlet

UNH+19134+IFTMCS:D:98B:UN:ENET30'
BGM+770+19134+9'
DTM+137:20011110:203'
LOC+33+USLGB:::LONG BEACH‘
EQD+CN+++2'
EQN+4'
FTX+AAI+++20 foot containers, food quality'
UNT+16+19134'
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SG1 LOC up to 10 per message LOC+33+USLGB:::LONG BEACH'

LOC+34+AUSYD:::SYDNEY'

3227 Location type indicator

+7 Place of delivery or

+33 Port of Discharge or

+34 Port of Loading or

+88 Place of receipt or

+91 Place of document issue

C517 3225 UN LOCODE

3224 :Name of location in free text

C519 3223 :ACOS Terminal code 

EDI EDI EDI EDI üüüüzenet formzenet formzenet formzenet formáááátumtumtumtum

Minta kMinta kMinta kMinta kóóóódlap rdlap rdlap rdlap réééészletszletszletszlet

LOC+33+USLGB:::LONG BEACH'
LOC+34+AUSYD:::SYDNEY'
LOC+7+USLAX:::LOS ANGELES'
LOC+88+AUSYD:::SYDNEY+CTLPB'
RFF+BN:SHIPCO65432'
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Az Az Az Az XML XML XML XML nyelvnyelvnyelvnyelv

XMLXMLXMLXML: : : : eXtensibleeXtensibleeXtensibleeXtensible MarkupMarkupMarkupMarkup LanguageLanguageLanguageLanguage (kiterjeszthet(kiterjeszthet(kiterjeszthet(kiterjeszthetőőőő jeljeljeljelööööllllőőőő nyelv)nyelv)nyelv)nyelv)

Napjaink egyik kulcsfogalma az informatikNapjaink egyik kulcsfogalma az informatikNapjaink egyik kulcsfogalma az informatikNapjaink egyik kulcsfogalma az informatikáááábanbanbanban

FFFFőőőő jellemzjellemzjellemzjellemzőőőői:i:i:i:

Adat Adat Adat Adat éééés s s s metaadatmetaadatmetaadatmetaadat egyegyegyegyüüüütt ttt ttt ttt táááároltroltroltrolt

SzSzSzSzööööveges formveges formveges formveges formáááátumtumtumtum

TetszTetszTetszTetszőőőőleges tartalom tleges tartalom tleges tartalom tleges tartalom táááárolrolrolroláááásasasasa

Rugalmas szerkezetRugalmas szerkezetRugalmas szerkezetRugalmas szerkezet

Gazdag kGazdag kGazdag kGazdag kéééészlete a kezelszlete a kezelszlete a kezelszlete a kezelőőőő
felfelfelfelüüüületi szabvleti szabvleti szabvleti szabváááányoknak nyoknak nyoknak nyoknak 

<?xml version=”1.0" ?>

<!-- ez egy minta -->

<könyvek>

<könyv ikod="2"> 

<cim> XML </cim>

<ev>2003</ev>

<olvasoterem/>

</könyv>

</könyvek>
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XML XML XML XML kialakulkialakulkialakulkialakuláááásasasasa

Az XML nyelv 2000 kAz XML nyelv 2000 kAz XML nyelv 2000 kAz XML nyelv 2000 köööörrrrüüüül jelent meg, l jelent meg, l jelent meg, l jelent meg, 
de gyde gyde gyde gyöööökerei 1960kerei 1960kerei 1960kerei 1960----ig nyig nyig nyig nyúúúúlnak visszalnak visszalnak visszalnak vissza

TTTTöööörtrtrtrtéééénetnetnetnetéééének fnek fnek fnek főőőőbb bb bb bb áááállomllomllomllomáááásaisaisaisai::::

1967: 1967: 1967: 1967: TunnicliffeTunnicliffeTunnicliffeTunnicliffe tanulmtanulmtanulmtanulmáááányanyanyanya ((((tartalomtartalomtartalomtartalom ééééssss formformformformáááátumtumtumtum))))

1969: GML: Generalized Markup Language1969: GML: Generalized Markup Language1969: GML: Generalized Markup Language1969: GML: Generalized Markup Language ((((formformformformáááátumtumtumtum orientorientorientorientááááltltltlt))))

1983: SGML: Standard Generalized Markup Language1983: SGML: Standard Generalized Markup Language1983: SGML: Standard Generalized Markup Language1983: SGML: Standard Generalized Markup Language (ANSI(ANSI(ANSI(ANSI))))

1993: HTML 1993: HTML 1993: HTML 1993: HTML HyperTextHyperTextHyperTextHyperText Markup Language (WEB)Markup Language (WEB)Markup Language (WEB)Markup Language (WEB)

1998: XML  (1998: XML  (1998: XML  (1998: XML  (eXtensibleeXtensibleeXtensibleeXtensible Markup Language)Markup Language)Markup Language)Markup Language)

::::XMLSchemaXMLSchemaXMLSchemaXMLSchema

::::XQueryXQueryXQueryXQuery

:XHTML:XHTML:XHTML:XHTML

::::XFormXFormXFormXForm
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Elem, tag viszonyaElem, tag viszonyaElem, tag viszonyaElem, tag viszonya

XML XML XML XML szerkezeteszerkezeteszerkezeteszerkezete

<?xml version=”1.0" ?>

<könyvek>

<könyv ikod="2"> 

<cim> &X; </cim>

<ev>2003</ev>

ISBN1234

</könyv>

</könyvek>

kkkköööönyvnyvnyvnyv

cimcimcimcim

evevevev

elemelemelemelem

tag (tag (tag (tag (szeparszeparszeparszeparáááállllóóóó))))

nyitnyitnyitnyitóóóótagtagtagtag

zzzzáááárrrróóóótagtagtagtag

tartalomtartalomtartalomtartalom

szszszszöööövegtartalomvegtartalomvegtartalomvegtartalom

elemtartalomelemtartalomelemtartalomelemtartalom
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dokumentumdokumentumdokumentumdokumentum := prolog  := prolog  := prolog  := prolog  jeljeljeljelööööllllőőőő_elem_elem_elem_elem egyegyegyegyéééébbbb****

ElemekElemekElemekElemek ttttíííípusaipusaipusaipusai::::
---- jeljeljeljelööööllllőőőő elemelemelemelem
---- feldolgozfeldolgozfeldolgozfeldolgozáááásisisisi utasutasutasutasííííttttáááássss
---- megjegyzmegjegyzmegjegyzmegjegyzééééssss

AzAzAzAz elemekelemekelemekelemek megadmegadmegadmegadáááásasasasa elemtagokkalelemtagokkalelemtagokkalelemtagokkal ttttöööörtrtrtrtééééniknikniknik

A prolog  A prolog  A prolog  A prolog  feldolgozfeldolgozfeldolgozfeldolgozáááássss elelelelőőőőttittittitti utasutasutasutasííííttttáááástststst jelentjelentjelentjelent

NormalizNormalizNormalizNormalizáááálllláááássss: : : : mindenmindenmindenminden szeparszeparszeparszeparáááállllóóóó szszszszöööövegrvegrvegrvegréééészszszsz egyegyegyegy karakterkarakterkarakterkarakter hoszhoszhoszhoszúúúú

Helyesen formHelyesen formHelyesen formHelyesen formáááált lt lt lt XML XML XML XML dokumentumdokumentumdokumentumdokumentum

<?xml version=”1.0" ?>

<könyvek>

<könyv ikod="2"> 

<cim> &X; </cim>

<ev>2003</ev>

<olvasoterem/>

</könyv>

</könyvek>

<!-- ez egy minta -->

A dokumentum felA dokumentum felA dokumentum felA dokumentum felééééppppííííttttéééésesesese
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EgyetlenEgyetlenEgyetlenEgyetlen ffffőőőő, , , , gygygygyöööökkkkéééérrrr jeljeljeljelööööllllőőőő elemelemelemelem llllééééteziktezikteziktezik

megjegyzmegjegyzmegjegyzmegjegyzééééssss elemelemelemelem alakjaalakjaalakjaalakja:::: <!<!<!<!-------- …………. . . . -------->>>>

Helyesen formHelyesen formHelyesen formHelyesen formáááált lt lt lt XML XML XML XML dokumentumdokumentumdokumentumdokumentum

<?xml version=”1.0" ?>

<könyvek>

<könyv ikod="2"> 

<cim> &X; </cim>

<ev>2003</ev>

<olvasoterem/>

</könyv>

</könyvek>

<!-- ez egy minta -->

MegkMegkMegkMegkööööttttéééések a felsek a felsek a felsek a felééééppppííííttttéééésresresresre

A jA jA jA jelelelelööööllllőőőő elemekelemekelemekelemekneknekneknek kkkkéééét t t t formformformformáááátumatumatumatuma lehet:lehet:lehet:lehet:

kkkkééééttagttagttagttagúúúú elemelemelemelem: : : : 
<<<<ttttagnagnagnagnéééévvvv …………> > > > tartalomtartalomtartalomtartalom </</</</tagntagntagntagnéééévvvv>>>>

egytagegytagegytagegytagúúúú elemelemelemelem: <: <: <: <tagntagntagntagnéééévvvv .. />.. />.. />.. />

JelJelJelJelööööllllőőőő elemekelemekelemekelemek egymegymegymegymáááásbasbasbasba áááágyazhatgyazhatgyazhatgyazhatóóóókkkk, de , de , de , de áááátlapoltlapoltlapoltlapoláááássss nemnemnemnem lehetlehetlehetlehet

AzAzAzAz elemelemelemelem neveneveneveneve egy egy egy egy tetsztetsztetsztetszőőőőlegeslegeslegesleges szszszszóóóó lehetlehetlehetlehet

feldolgozfeldolgozfeldolgozfeldolgozáááásisisisi utasutasutasutasííííttttáááássss elemelemelemelem alakjaalakjaalakjaalakja:::: <?<?<?<?kezelkezelkezelkezelőőőő …………. ?>. ?>. ?>. ?>
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ElemjellemzElemjellemzElemjellemzElemjellemzőőőő alakjaalakjaalakjaalakja::::
<tag .. <tag .. <tag .. <tag .. jellemzjellemzjellemzjellemzőőőő_neve_neve_neve_neve====““““éééértrtrtrtéééékkkk”””” ..>..>..>..>

Helyesen formHelyesen formHelyesen formHelyesen formáááált lt lt lt XML XML XML XML dokumentumdokumentumdokumentumdokumentum

MegkMegkMegkMegkööööttttéééések a felsek a felsek a felsek a felééééppppííííttttéééésresresresre

<?xml version=”1.0" ?>

<könyvek>

<könyv ikod="2"> 

<cim> &X; </cim>

<ev>2003</ev>

<olvasoterem/>

</könyv>

</könyvek>

<!-- ez egy minta -->

FeldolgozFeldolgozFeldolgozFeldolgozáááásisisisi utasutasutasutasííííttttáááás (PI):s (PI):s (PI):s (PI):
az XML feldolgozaz XML feldolgozaz XML feldolgozaz XML feldolgozóóóó programnak szprogramnak szprogramnak szprogramnak szóóóól l l l 

Az elemekhez elemjellemzAz elemekhez elemjellemzAz elemekhez elemjellemzAz elemekhez elemjellemzőőőők (attribk (attribk (attribk (attribúúúútumok)tumok)tumok)tumok)
rendelhetrendelhetrendelhetrendelhetőőőőkkkk

Egy elemhez tEgy elemhez tEgy elemhez tEgy elemhez tööööbb elemjellemzbb elemjellemzbb elemjellemzbb elemjellemzőőőő is rendelhetis rendelhetis rendelhetis rendelhetőőőő

Az elemjellemzAz elemjellemzAz elemjellemzAz elemjellemzőőőő éééértrtrtrtééééke elemike elemike elemike elemi

Az elemjellemzAz elemjellemzAz elemjellemzAz elemjellemzőőőő a elemhez szorosan ka elemhez szorosan ka elemhez szorosan ka elemhez szorosan kööööttttőőőőddddőőőő éééértrtrtrtééééket tket tket tket táááárolrolrolrol
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NNNNéééévterekvterekvterekvterek hasznhasznhasznhasznáááálatalatalatalata

A A A A nnnnéééévterekvterekvterekvterek elemhezelemhezelemhezelemhez kkkkööööttttéééésesesese alias alias alias alias nevekkelnevekkelnevekkelnevekkel ttttöööörtrtrtrtééééniknikniknik

A A A A jeljeljeljelööööllllőőőőelemek neve a jelentelemek neve a jelentelemek neve a jelentelemek neve a jelentéééésre utalsre utalsre utalsre utal

TTTTéééémakmakmakmaköööör egyr egyr egyr együüüüttesekben nagy az esttesekben nagy az esttesekben nagy az esttesekben nagy az eséééélye a lye a lye a lye a homonhomonhomonhomoníííímmmmááááknakknakknakknak

A A A A felhasznfelhasznfelhasznfelhasznáááállllóóóókkkk magukmagukmagukmaguk jeljeljeljelöööölhetiklhetiklhetiklhetik kikikiki azazazaz elemekelemekelemekelemek neveitneveitneveitneveit

AzAzAzAz elemnelemnelemnelemnéééévvvv öööönmagnmagnmagnmagáááábanbanbanban nemnemnemnem elegendelegendelegendelegendőőőő egyegyegyegyéééértelmrtelmrtelmrtelműűűű azonosazonosazonosazonosííííttttáááásrasrasrasra

MegoldMegoldMegoldMegoldáááássss: a : a : a : a nnnnéééévvvv kibkibkibkibőőőővvvvííííttttéééésesesese a a a a feldolgozfeldolgozfeldolgozfeldolgozóóóó azonosazonosazonosazonosííííttttáááásvalsvalsvalsval

NNNNéééévtvtvtvtéééérrrr: a : a : a : a feldolgozfeldolgozfeldolgozfeldolgozóóóó program program program program azonosazonosazonosazonosííííttttóóóójajajaja

NNNNéééévtvtvtvtéééérrrr szokszokszokszokáááásossossossos alakjaalakjaalakjaalakja: URI: URI: URI: URI

EgyEgyEgyEgy dokumentumbandokumentumbandokumentumbandokumentumban ttttööööbbbbbbbb nnnnéééévtvtvtvtéééérrrr is is is is éééélhetlhetlhetlhet

<cim>

Budapest Nagy u 23

</cim>

<cim>

Egri csillagok

</cim>

http://a.b.hu/konyvek

books
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<<<<tagntagntagntagnéééévvvv ………… alias:jellemzalias:jellemzalias:jellemzalias:jellemzőőőő====““““éééértrtrtrtéééékkkk”””” …………> > > > 

http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema : W3C : W3C : W3C : W3C XMLSchemaXMLSchemaXMLSchemaXMLSchema nnnnéééévterevterevterevtere
http://www.w3.org/1999/XSL/Transformhttp://www.w3.org/1999/XSL/Transformhttp://www.w3.org/1999/XSL/Transformhttp://www.w3.org/1999/XSL/Transform : XSL : XSL : XSL : XSL feldolgozfeldolgozfeldolgozfeldolgozóóóó nnnnéééévterevterevterevtere
http://www.w3.org/1999/xlink http://www.w3.org/1999/xlink http://www.w3.org/1999/xlink http://www.w3.org/1999/xlink : : : : XLinkXLinkXLinkXLink nnnnéééévterevterevterevtere

NNNNéééévterekvterekvterekvterek hasznhasznhasznhasznáááálatalatalatalata

NNNNéééévtvtvtvtéééér hasznr hasznr hasznr hasznáááálat llat llat llat lééééppppééééseiseiseisei

NNNNéééévtvtvtvtéééérrrr ééééssss alias alias alias alias öööösszeksszeksszeksszekööööttttéééésesesese::::

<<<<tagntagntagntagnéééévvvv ………… xmlns:aliasxmlns:aliasxmlns:aliasxmlns:alias====““““URIURIURIURI”””” ………… >>>>

NNNNéééévtvtvtvtéééérrrr kkkkööööttttéééésesesese elemhezelemhezelemhezelemhez::::

<<<<alias:tagnalias:tagnalias:tagnalias:tagnéééévvvv ………….> .> .> .> ………… </</</</alias:tagnalias:tagnalias:tagnalias:tagnéééévvvv>>>>

NNNNéééévtvtvtvtéééérrrr kkkkööööttttéééésesesese elemjellemzelemjellemzelemjellemzelemjellemzőőőőhhhhöööözzzz::::

<books:cim xmlns:books=”http://a.b.hu/konyvek”>

Egri csillagok

</books:cim>
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XML lXML lXML lXML léééétrehoztrehoztrehoztrehozáááásasasasa

Mintafeladat: tanfolyam nyilvMintafeladat: tanfolyam nyilvMintafeladat: tanfolyam nyilvMintafeladat: tanfolyam nyilváááántartntartntartntartáááássss

GyGyGyGyöööökkkkéééérelemrelemrelemrelem

JellemzJellemzJellemzJellemzőőőők, elemekk, elemekk, elemekk, elemek

PrologPrologPrologProlog PIPIPIPI

ElemhierarhiaElemhierarhiaElemhierarhiaElemhierarhia

<?xml version=<?xml version=<?xml version=<?xml version=““““1.01.01.01.0””””?>?>?>?>

<<<<konferenciakonferenciakonferenciakonferencia>>>>

</</</</konferenciakonferenciakonferenciakonferencia>>>>

<<<<cimcimcimcim> XML > XML > XML > XML alapokalapokalapokalapok </</</</cimcimcimcim>>>>

<<<<helyszinhelyszinhelyszinhelyszin> XXVI ea. </> XXVI ea. </> XXVI ea. </> XXVI ea. </helyszinhelyszinhelyszinhelyszin>>>>

<<<<oktatooktatooktatooktato adszadszadszadsz====““““256154256154256154256154””””> > > > 

<<<<nevnevnevnev> > > > KomorKomorKomorKomor TiborTiborTiborTibor </</</</nevnevnevnev>>>>

<<<<lakcimlakcimlakcimlakcim> > > > ZoroZoroZoroZoro utututut 45 </45 </45 </45 </lakcimlakcimlakcimlakcim>>>>

</</</</oktatooktatooktatooktato>>>>

<<<<hallgatokhallgatokhallgatokhallgatok>>>>

</</</</hallgatokhallgatokhallgatokhallgatok>>>>

<<<<hallgatohallgatohallgatohallgato>>>>

</</</</hallgatohallgatohallgatohallgato>>>>

<<<<nevnevnevnev> > > > OkosodoOkosodoOkosodoOkosodo Olga</Olga</Olga</Olga</nevnevnevnev>>>>

<<<<lakcimlakcimlakcimlakcim> Kun u 6 </> Kun u 6 </> Kun u 6 </> Kun u 6 </lakcimlakcimlakcimlakcim>>>>
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SSSSéééémakezelmakezelmakezelmakezeléééés igs igs igs igéééényenyenyenye

<?xml version=”1.0" ?>

<rendelés id="2">

<vevo ikod="12"> 

<cim> Bp A u 5 </cim>

</vevo>

<termek>kapa</termek>

<ár>231</ár>

</rendelés>

rendelés 
feldolgozó

<?xml version=”1.0" ?>

<rendelés id="2">

<vevo> Bal Bottond

<lakcim> Bp A 5 </lakcim>

</vevo>

<termek kod="2"/>

<ár>231</ár>

</rendelés>

A bejövő adatok tartalma,
formátuma rögzített

célszerű egy előzetes 
séma ellenőrzés
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Az igAz igAz igAz igéééényelt snyelt snyelt snyelt séééémalemalemalemaleíííírrrráááás elemeis elemeis elemeis elemei

SSSSéééémakezelmakezelmakezelmakezeléééés igs igs igs igéééényenyenyenye

elemekelemekelemekelemek megadmegadmegadmegadáááásasasasa

elemjellemzelemjellemzelemjellemzelemjellemzőőőőkkkk meghatmeghatmeghatmeghatáááározrozrozrozáááásasasasa

elemekelemekelemekelemek belsbelsbelsbelsőőőő szerkezeteszerkezeteszerkezeteszerkezete

eeeelemeklemeklemeklemek, elemjellemz, elemjellemz, elemjellemz, elemjellemzőőőőkkkk szszszszáááámossmossmossmossáááágggg
korlkorlkorlkorláááátoztoztoztozáááásasasasa

eeeelemeklemeklemeklemek, elemjellemz, elemjellemz, elemjellemz, elemjellemzőőőőkkkk éééértrtrtrtéééékkkkééééneknekneknek
korlkorlkorlkorláááátoztoztoztozáááásasasasa, t, t, t, tíííípusapusapusapusa

sssszimbzimbzimbzimbóóóólumoklumoklumoklumok defindefindefindefiníáíáíáíálllláááásasasasa

elemhierarchiaelemhierarchiaelemhierarchiaelemhierarchia

éééértrtrtrtéééék egyedisk egyedisk egyedisk egyediséééég elleng elleng elleng ellenőőőőrzrzrzrzéééésesesese

hivatkozhivatkozhivatkozhivatkozáááási integritsi integritsi integritsi integritáááás ellens ellens ellens ellenőőőőrzrzrzrzéééésesesese

<?xml version=”1.0" ?>

<rendelés id="2">

<vevo ikod="12"> &LI; 

<cim> Bp A u 5 </cim>

</vevo>

<termek>kapa </termek>

<ár>231</ár>

</rendelés>

<?xml version=”1.0" ?>

<rendelés id="2">

<vevo> Bal Bottond

<lakcim> Bp A 5 </lakcim>

</vevo>

<termek kod="2"/>

</rendelés>

GEIAL Kovács László



DTD DTD DTD DTD sssséééémalemalemalemaleíííírrrróóóó

A DTD A DTD A DTD A DTD leleleleíííírrrráááássss kifejtkifejtkifejtkifejtéééése se se se szerepelhetszerepelhetszerepelhetszerepelhet kkkküüüülslslslsőőőő dokumentumbandokumentumbandokumentumbandokumentumban is is is is 

KKKKüüüülslslslsőőőő DTD:DTD:DTD:DTD:
<!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE gygygygyöööökkkkéééérelem_neverelem_neverelem_neverelem_neve SYSTEM "SYSTEM "SYSTEM "SYSTEM "áááállomllomllomllomáááánynynyny"'>"'>"'>"'>

A DTD A DTD A DTD A DTD alapelemeialapelemeialapelemeialapelemei::::
---- jeljeljeljelööööllllőőőő elemekelemekelemekelemek
---- elemjellemzelemjellemzelemjellemzelemjellemzőőőőkkkk
---- szimbszimbszimbszimbóóóólumok, lumok, lumok, lumok, egyedekegyedekegyedekegyedek

Az SGML nyelvbAz SGML nyelvbAz SGML nyelvbAz SGML nyelvbőőőől l l l öööörrrrööööklklklklőőőőddddöööötttttttt

A DTD A DTD A DTD A DTD leleleleíííírrrráááássss azazazaz XML XML XML XML dokumentumdokumentumdokumentumdokumentum elejelejelejelejéééénnnn helyezkedikhelyezkedikhelyezkedikhelyezkedik elelelel

Nem XML formNem XML formNem XML formNem XML formáááátumtumtumtumúúúú, , , , 
egyedi formalizmusegyedi formalizmusegyedi formalizmusegyedi formalizmus

BelsBelsBelsBelsőőőő DTD:DTD:DTD:DTD:
<!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE gygygygyöööökkkkéééérelem_neverelem_neverelem_neverelem_neve [ [ [ [ ssssééééma_lema_lema_lema_leíííírrrráááássss ]>]>]>]>

<!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE kockakockakockakocka [[[[
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT kockakockakockakocka ((((kockakockakockakocka+) >+) >+) >+) >

]>]>]>]>
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<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT elem_nelem_nelem_nelem_néééévvvv szerkezetszerkezetszerkezetszerkezet>>>>

DTD DTD DTD DTD elemeielemeielemeielemei

JelJelJelJelööööllllőőőő elemelemelemelem megadmegadmegadmegadáááásasasasa

A DTD A DTD A DTD A DTD szerkezetiszerkezetiszerkezetiszerkezeti ttttíííípusaipusaipusaipusai::::

EMPTY : EMPTY : EMPTY : EMPTY : üüüüresresresres elemelemelemelem, , , , egytagegytagegytagegytagúúúú tartalomtartalomtartalomtartalom elemelemelemelem

(#PCDATA) : (#PCDATA) : (#PCDATA) : (#PCDATA) : szszszszöööövegvegvegveg éééértrtrtrtééééketketketket tartalmaztartalmaztartalmaztartalmazóóóó elemelemelemelem

ANY : ANY : ANY : ANY : tetsztetsztetsztetszőőőőlegeslegeslegesleges tartalomtartalomtartalomtartalom megengedettmegengedettmegengedettmegengedett

((((szerkezetszerkezetszerkezetszerkezet) : ) : ) : ) : gyerekelemeketgyerekelemeketgyerekelemeketgyerekelemeket tartalmaztartalmaztartalmaztartalmazóóóó elemelemelemelem
(ELEMENT(ELEMENT(ELEMENT(ELEMENT----ONLY ONLY ONLY ONLY ttttíííípuspuspuspus))))

(#PCDATA | (#PCDATA | (#PCDATA | (#PCDATA | szerkezetszerkezetszerkezetszerkezet)* : )* : )* : )* : vegyesvegyesvegyesvegyes, , , , szszszszöööövegetvegetvegetveget ééééssss gyerekgyerekgyerekgyerek
elemeketelemeketelemeketelemeket is is is is tartalmaztartalmaztartalmaztartalmazóóóó elemelemelemelem (MIXED (MIXED (MIXED (MIXED ttttíííípuspuspuspus))))

<!ELEMENT uzenet (kitol, kinek, tema, leiras)>
<!ELEMENT kitol (#PCDATA) >
<!ELEMENT kinek (#PCDATA) >
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A DTD eA DTD eA DTD eA DTD elemeklemeklemeklemek szszszszáááámossmossmossmossáááágggg----vizsgvizsgvizsgvizsgáááálatalatalatalata

DTD DTD DTD DTD elemeielemeielemeielemei

JelJelJelJelööööllllőőőő elemelemelemelem megadmegadmegadmegadáááásasasasa

(x)* : (x)* : (x)* : (x)* : tetsztetsztetsztetszőőőőlegeslegeslegesleges szszszszáááámmmmúúúú elelelelőőőőfordulfordulfordulforduláááássss

(x)+ : (x)+ : (x)+ : (x)+ : egyegyegyegy vagyvagyvagyvagy ttttööööbbbbbbbb elelelelőőőőforforforforddddululululáááássss

(x)? : (x)? : (x)? : (x)? : nullanullanullanulla vagyvagyvagyvagy egyegyegyegy elelelelőőőőfordulfordulfordulforduláááássss

(x) : (x) : (x) : (x) : pontosanpontosanpontosanpontosan egyegyegyegy elelelelőőőőfordulfordulfordulforduláááássss

StruktStruktStruktStruktúúúúrararara megadmegadmegadmegadáááásasasasa::::

e1 , e2 : e1 , e2 : e1 , e2 : e1 , e2 : azazazaz elemekelemekelemekelemek szekvenciszekvenciszekvenciszekvenciáááájajajaja

e1 | e2 : e1 | e2 : e1 | e2 : e1 | e2 : azazazaz egyikegyikegyikegyik elemelemelemelem fordulfordulfordulfordul elelelelőőőő a a a a kkkkéééétttt elembelembelembelembőőőőllll

<!ELEMENT udvar (gazda, kutya+, ((kakas?,tyuk*)|
róka*), diszno+) >
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<!ATTLIST <!ATTLIST <!ATTLIST <!ATTLIST elemelemelemelem jellemzjellemzjellemzjellemzöööö_neve_neve_neve_neve tipustipustipustipus alapalapalapalapéééértrtrtrtéééékkkk>>>>

DTD DTD DTD DTD elemeielemeielemeielemei

ElemjellemzElemjellemzElemjellemzElemjellemzőőőő megadmegadmegadmegadáááásasasasa

DTD elemjellemzDTD elemjellemzDTD elemjellemzDTD elemjellemzőőőő ttttíííípusai:pusai:pusai:pusai:

CDATA : CDATA : CDATA : CDATA : szszszszöööövegesvegesvegesveges éééértrtrtrtéééékkkk

(e1 | e2) : (e1 | e2) : (e1 | e2) : (e1 | e2) : éééértrtrtrtééééklistaklistaklistaklista

ID : ID : ID : ID : egyediegyediegyediegyedi azonosazonosazonosazonosííííttttóóóó éééértrtrtrtééééketketketket tartalmaztartalmaztartalmaztartalmaz a a a a jellemzjellemzjellemzjellemzőőőő

IDREF :  IDREF :  IDREF :  IDREF :  egyegyegyegy ID ID ID ID éééértrtrtrtéééékkkkéééétttt tartalmazzatartalmazzatartalmazzatartalmazza

IDREFS :  IDREFS :  IDREFS :  IDREFS :  ttttööööbbbbbbbb ID ID ID ID éééértrtrtrtéééékeitkeitkeitkeit tartalmazzatartalmazzatartalmazzatartalmazza

NMTOKEN : a NMTOKEN : a NMTOKEN : a NMTOKEN : a jellemzjellemzjellemzjellemzőőőő egyegyegyegy XML XML XML XML azonosazonosazonosazonosííííttttóóóó nevetnevetnevetnevet tartalmaztartalmaztartalmaztartalmaz

ENTITY : ENTITY : ENTITY : ENTITY : egyegyegyegy egyedegyedegyedegyed szimbszimbszimbszimbóóóólumlumlumlum éééértrtrtrtéééékkkkéééétttt ttttáááároljaroljaroljarolja a a a a jellemzjellemzjellemzjellemzőőőő

NOTATION : NOTATION : NOTATION : NOTATION : egyegyegyegy kkkküüüülslslslsőőőő objektumraobjektumraobjektumraobjektumra utalutalutalutaláááástststst tartalmaztartalmaztartalmaztartalmaz azazazaz éééértrtrtrtéééékkkk
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DTD DTD DTD DTD elemeielemeielemeielemei

ElemjellemzElemjellemzElemjellemzElemjellemzőőőő megadmegadmegadmegadáááásasasasa

DTD elemjellemzDTD elemjellemzDTD elemjellemzDTD elemjellemzőőőő alapalapalapalapéééértrtrtrtéééékei:kei:kei:kei:

#REQUIRED : #REQUIRED : #REQUIRED : #REQUIRED : kkkkööööteleztelezteleztelezőőőő explicit explicit explicit explicit éééértrtrtrtééééketketketket tartalmazniatartalmazniatartalmazniatartalmaznia

#FIXED #FIXED #FIXED #FIXED éééértrtrtrtéééékkkk : : : : egyegyegyegy rrrröööögzgzgzgzíííítetttetttetttett éééértrtrtrtéééékkelkkelkkelkkel rendelkezikrendelkezikrendelkezikrendelkezik

#IMPLIED : #IMPLIED : #IMPLIED : #IMPLIED : nemnemnemnem kkkkööööteleztelezteleztelezőőőő éééértrtrtrtééééketketketket megadnimegadnimegadnimegadni

éééértrtrtrtéééékkkk :  :  :  :  azazazaz alapalapalapalapéééértelmezrtelmezrtelmezrtelmezéééésisisisi éééértrtrtrtéééékkkk kijelkijelkijelkijelöööölllléééésssséééérererere szolgszolgszolgszolgáááállll

<!ELEMENT tanar (nev, szak)>
<!ELEMENT tantargy (tnev, osztaly) >
<!ATTLIST tanar kod ID #REQUIRED>
<!ATTLIST tantargy kod ID #REQUIRED>
<!ATTLIST tantargy oktato IDREF #IMPLIED
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<!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE <!DOCTYPE TVmusorTVmusorTVmusorTVmusor [[[[
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT TVmusorTVmusorTVmusorTVmusor (ado+)>(ado+)>(ado+)>(ado+)>
<!ELEMENT ado (<!ELEMENT ado (<!ELEMENT ado (<!ELEMENT ado (leirasleirasleirasleiras, nap*) >, nap*) >, nap*) >, nap*) >
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT leirasleirasleirasleiras (PCDATA)>(PCDATA)>(PCDATA)>(PCDATA)>
<!ELEMENT nap (datum, (<!ELEMENT nap (datum, (<!ELEMENT nap (datum, (<!ELEMENT nap (datum, (szunetszunetszunetszunet | | | | musorszammusorszammusorszammusorszam+)+) >+)+) >+)+) >+)+) >
<!ELEMENT datum (#PCDATA) ><!ELEMENT datum (#PCDATA) ><!ELEMENT datum (#PCDATA) ><!ELEMENT datum (#PCDATA) >
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT szunetszunetszunetszunet EMPTY >EMPTY >EMPTY >EMPTY >
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT musorszammusorszammusorszammusorszam ((((cimcimcimcim, , , , kezdeskezdeskezdeskezdes, , , , leirasleirasleirasleiras?) >?) >?) >?) >
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT cimcimcimcim (#PCDATA) >(#PCDATA) >(#PCDATA) >(#PCDATA) >
<!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT <!ELEMENT kezdeskezdeskezdeskezdes (#PCDATA) >(#PCDATA) >(#PCDATA) >(#PCDATA) >
<!ATTLIST <!ATTLIST <!ATTLIST <!ATTLIST TVmusorTVmusorTVmusorTVmusor datum CDATA #REQUIRED>datum CDATA #REQUIRED>datum CDATA #REQUIRED>datum CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ado <!ATTLIST ado <!ATTLIST ado <!ATTLIST ado tulajtulajtulajtulaj CDATA #IMPLIED>CDATA #IMPLIED>CDATA #IMPLIED>CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST <!ATTLIST <!ATTLIST <!ATTLIST musorszammusorszammusorszammusorszam korhatarkorhatarkorhatarkorhatar

(N |A14 | A16 | A18) #REQUIRED> (N |A14 | A16 | A18) #REQUIRED> (N |A14 | A16 | A18) #REQUIRED> (N |A14 | A16 | A18) #REQUIRED> 
<!ENTITY LK "<!ENTITY LK "<!ENTITY LK "<!ENTITY LK "LancosLancosLancosLancos KottaKottaKottaKotta kiadokiadokiadokiado">">">">

]>]>]>]>

DTD DTD DTD DTD mintamintamintaminta
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