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https://www.w3.org/XML/

https://www.w3schools.com/xml/default.asp

XML Tutorial

https://www.w3schools.com/xml/default.asp
https://www.w3schools.com/xml/default.asp


Eφαρμογές γλώσσας XML

3Εισαγωγή στην XML

➢ Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μη συμβατών συστημάτων.

➢ Δυνατότητα διαμοίρασης δεδομένων διαφόρων εφαρμογών.

➢ Δυνατότητα απεικόνισης των ίδιων δεδομένων με 
διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τον σκοπό της χρήσης τους
(π.χ. παρουσίαση λογιστικών δεδομένων σε πίνακα ή σε
διάγραμμα).

➢ Δημιουργία νέων γλωσσών (π.χ. η γλώσσα WAP που 
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση πληροφορίας του 
Internet σε κινητά τηλέφωνα, είναι γραμμένη σε XML)

➢ Web Browsers Internet

➢ Ηλεκτρονικό εμπόριο

➢ Information Retrieval (Database)



4Εισαγωγή στην XML

➢ XML = eXtensible Markup Language

➢ eXtensible: επεκτάσιμη, δεν έχει προκαθορισμένα
tags αλλά αφήνει τον συγγραφέα να δημιουργήσει
δικά του

➢ Markup: σήμανση, μοιάζει με την HTML

➢ Language: περιγραφική γλώσσα, όχι γλώσσα
προγραμματισμού

XML;



5Εισαγωγή στην XML

➢ Τρόπος γραμμογράφησης δεδομένων

✓ Δεν πρόκειται για γλώσσα μορφοποίησης του κειμένου αλλά για 

περιγραφή δεδομένων

➢ Παρέχει τεράστια ελευθερία στην γραμμογράφηση των 

δεδομένων

➢ Είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορεί να διαβαστεί τόσο από 

ανθρώπους όσο και μηχανές

Σκοπός της XML;



6Εισαγωγή στην XML

➢ SGML: ο πατέρας της XML

➢ Η XML είναι υποσύνολο της SGML, μια πιο 

απλουστευμένη έκδοσή της

➢ Δημιουργήθηκε από μέλη του W3C και εκδόθηκε σαν

πρόταση τον Φεβρουάριο του 1998

Ιστορικό



7Εισαγωγή στην XML

➢ Απλούστερη στην σύνταξη από την SGML

➢ Επιτρέπει την φορμαλιστική σύνταξη εγγράφων με 
προτυποποιημένο τρόπο

➢ Παρέχει τον τρόπο αναπαράστασης της πληροφορίας χωρίς να 
ενδιαφέρεται για την παρουσίασή της

➢ Σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες (CSS, XSL, JavaScript) 
παρέχει τεράστιες δυνατότητες εναλλακτικής παρουσίασης των 
δεδομένων

Γιατί XML;



8Εισαγωγή στην XML

<?xml version="1.0"?>

<note>

<to>chr</to>

<from>Alex</from>

<subject>Reminder</subject>

<body>Prepare an XML presentation</body>

</note>

Έγγραφο XML;



9Εισαγωγή στην XML

➢ Πρόκειται για τα tags που χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά 
στην XML (π.χ. <note>)

➢ Περιορισμοί

✓ Τα tags που ορίζουν elements πρέπει να είναι πάντα σε ζεύγη
(π.χ. <note></note>)

✓ Τα tags είναι case sensitive. To <Note> δεν είναι ίδιο με το <note>

✓ Τα tags πρέπει να είναι με σωστό τρόπο φωλιασμένα (π.χ.
<note><to></to></note> και όχι <note><to></note></to>)

Elements



10

Το περιεχόμενο των elements ποικίλλει

• Άλλα elements (child elements)

• Μεικτό περιεχόμενο – κείμενο & elements

• Μόνο κείμενο

• Άδειο element

Δεν υπάρχει περιορισμός στο βάθος του εμφωλιασμού στοιχείων

Τα ονόματα των elements

• Μπορούν να περιέχουν γράμματα, αριθμητικά ψηφία και άλλους
χαρακτήρες

• Δεν μπορούν να αρχίζουν με αριθμητικό ή σημείο στίξης

• Δεν μπορούν να αρχίζουν με τα γράμματα xml (ή XML ή Xml)

• Δεν μπορούν να περιέχουν κενά

Elements…..



11Εισαγωγή στην XML

➢ Τα attributes χρησιμοποιούνται για να δώσουν 

επιπλέον χαρακτηριστικά στα elements

➢ Παράδειγμα: <note priority=“high”>

➢ Τα attributes πρέπει να έχουν κάποια τιμή η οποία

βρίσκεται πάντα μεταξύ “ ” ή ‘ ‘

Attributes



12Εισαγωγή στην XML

➢ Δεν υπάρχει κανόνας για την χρήση elements ή attributes

➢ Όμως:

✓ Είναι συνήθως προτιμότερο να χρησιμοποιούμε elements αντί για 

attributes

✓ Τα attributes δεν μπορούν να έχουν πολλαπλές τιμές

✓ Τα attributes δεν μπορούν να εκφράσουν δομές πατέρα –

παιδιού

✓ Τα attributes είναι δυσκολότερο να επεξεργαστούν με την βοήθεια

κάποιου XML parser

➢ Εξαίρεση: τα μοναδικά IDs

Χρήση Elements ή Attributes;



13

Γιατί να αποφεύγετε τα attributes?
• Δεν μπορούν να περιέχουν πολλαπλές τιμές
• Δεν είναι εύκολα επεκτάσιμα
• Δεν περιγράφουν δομές
• Διαχειρίζονται δύσκολα από προγράμματα
• Είναι δύσκολος ο έλεγχος του με βάση ένα DTD
Πότε να χρησιμοποιείτε attributes?
• Για πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με τα 

δεδομένα
• Για την ανάθεση ID στα elements

Χρήση Elements ή Attributes;



Ένα παράδειγμα

<?xml version="1.0"?>

<note>

<date>

<day>12</day>

<month>11</month>

<year>99</year>

</date>

<to>chr</to>

<from>Alex</from>

<subject>Reminder</subject>

<body>Prepare an XML presentation</body>

</note>

<?xml version="1.0"?>

<note day=“12” month=“11” year=“99”>

<to>chr</to>

<from>Alex</from>

<subject>Reminder</subject>

<body>Prepare an XML 

presentation</body>

</note>

14Εισαγωγή στην XML



15Εισαγωγή στην XML

➢ Το DTD καθορίζει ως ένα «πρότυπο» το τι μπορεί να υπάρχει 

σε ένα έγγραφο XML

➢ Έχει ως στόχο του να προδιαγράψει τα έγκυρα elements και 

attributes που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα έγγραφο 

XML

➢ Το DTD δεν είναι υποχρεωτικό

➢ Το DTD μπορεί να είναι εσωτερικό ή εξωτερικό

Document Type Definition (DTD)



16Εισαγωγή στην XML

➢ Elements: τα βασικά δομικά στοιχεία ενός εγγράφου XML

➢ Attributes: τα χαρακτηριστικά των elements

➢ Entities: μεταβλητές που αφορούν συγκεκριμένο κείμενο

Τι προδιαγράφει ένα DTD;



17Εισαγωγή στην XML

➢ Ένα έγγραφο XML είναι καλώς ορισμένο (well-formed)

όταν συμμορφώνεται με τους συντακτικούς κανόνες της

XML

➢ Ένα έγγραφο XML είναι Έγκυρο (valid) όταν είναι καλώς 

ορισμένο (well-formed) και επιπλέον συμμορφώνεται με τους 

κανόνες ενός DTD

Well-formed vs. Valid XML



Πως ορίζεται ένα Element;

➢ <!ELEMENT element-name (element-content)>

✓Παράδειγμα

<!ELEMENT to (#CDATA)>

element-name element-content

18Εισαγωγή στην XML



19Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να ορίσουμε την ιεραρχία

των elements σε ένα έγγραφο XML

✓Παράδειγμα:

<!ELEMENT note (to, from, subject, body)>

<!ELEMENT to (#CDATA)>

<!ELEMENT from (#CDATA)>

<!ELEMENT subject (#CDATA)>

<!ELEMENT body (#CDATA)>

Πως ορίζεται ένα Element;



20Εισαγωγή στην XML

➢ Ορίζοντας μία μόνο εμφάνιση ενός element

✓ <!ELEMENT note (from)>

➢ Ορίζοντας τουλάχιστον μία εμφάνιση ενός element

✓ <!ELEMENT note (to+)>

➢ Ορίζοντας μηδέν ή περισσότερες εμφανίσεις ενός element

✓ <!ELEMENT note (attachment*)>

➢ Ορίζοντας μία ή καμία εμφάνιση ενός element

✓ <!ELEMENT note (attachment?)>

Πως ορίζεται ένα Element;



21Εισαγωγή στην XML

➢ Ορίζοντας συνδυασμούς των ανωτέρω
✓ <!ELEMENT note (to+, from, subject, message*)>

➢ Διαβάζεται ως: το στοιχείο note πρέπει να

διαθέτει τουλάχιστον ένα στοιχείο to, ακριβώς

ένα στοιχείο from, ακριβώς ένα στοιχείο

subject και μηδέν ή περισσότερα στοιχεία

message

Πως ορίζεται ένα Element;



Πως ορίζεται ένα Attribute - Γενικά

➢ <!ATTLIST element-name attribute-name attribute-type default-value>

✓ Παράδειγμα

<!ELEMENT square EMPTY>

<!ATTLIST square width CDATA "0">

Στο έγγραφο XML θα έχουμε:

<square width=“123”></square>

element-name attribute-name attribute-type default-value

22Εισαγωγή στην XML



23Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να ορίσουμε ένα attribute 

χωρίς να υποχρεώσουμε τον 

συγγραφέα να το χρησιμοποιήσει

✓Παράδειγμα

<!ATTLIST contact fax CDATA #IMPLIED>

Στο έγγραφο XML θα έχουμε

<contact fax="555-667788">

Πως ορίζεται ένα Attribute - Παράδειγμα



24Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να ορίσουμε ένα attribute ως

υποχρεωτικό

✓Παράδειγμα

<!ATTLIST person number CDATA #REQUIRED>

Στο έγγραφο XML θα έχουμε

<person number="5677">

Πως ορίζεται ένα Attribute - Παράδειγμα



25Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να ορίσουμε ένα attribute έτσι 

ώστε να έχει πάντα μία σταθερή τιμή

✓Παράδειγμα

<!ATTLIST organisation CDATA #FIXED “IT ATEI">

Στο έγγραφο XML θα έχουμε

<organisation=“IT ATEI ">

Πως ορίζεται ένα Attribute - Παράδειγμα



26Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να ορίσουμε ένα attribute έτσι ώστε να

παίρνει μία τιμή από ένα προκαθορισμένο σύνολο

τιμών

✓ Παράδειγμα

<!ATTLIST note priority (high | standard | low) “standard">

Στο έγγραφο XML μπορούμε να έχουμε

<note priority=“high"> ή

<note priority=“standard"> ή

<note priority=“low">

Πως ορίζεται ένα Attribute - Παράδειγμα



Πως ορίζεται ένα Entity;

27Εισαγωγή στην XML

➢ <!ENTITY entity-name "entity-value">

✓ Παράδειγμα

<!ENTITY writer “Albert Camus”>

<!ENTITY copyright “Copyright 1962”>

Στο έγγραφο XML μπορούμε να έχουμε

<author>&writer;&copyright;</author>



Παράδειγμα
χρήσης των αντικειμένων ενός DTD

28Εισαγωγή στην XML

➢ <!ENTITY % Binary “yes | no”>

➢ <!ELEMENT bookstore (book+)>

➢ <!ELEMENT book (title,author,price))>

➢ <!ATTLIST book paperback (%Binary) #REQUIRED

➢ cdrom (%Binary) #REQUIRED>

➢ <!ELEMENT title (#PCDATA)>

➢ <!ELEMENT author (#PCDATA)>

➢ <!ELEMENT price (#PCDATA)>



29Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να έχουμε το DTD μέσα στο έγγραφο XML

✓ Παράδειγμα
<?xml version="1.0“ standalone=“no”?>

<!DOCTYPE note [

<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>

<!ELEMENT to (#CDATA)>

<!ELEMENT from (#CDATA)>

<!ELEMENT subject (#CDATA)>

<!ELEMENT body (#CDATA)>

]>

<note>

<to>chr</to>

<from>Alex</from>

<subject>Reminder</subject>

<body>Prepare an XML presentation</body>

</note>

Εσωτερικό DTD



Εξωτερικό DTD

30Εισαγωγή στην XML

➢ Μπορούμε να έχουμε αναφορά στο DTD που 
θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο έγγραφο 
XML
✓ Παράδειγμα

<?xml version="1.0” standalone=“no”?>

<!DOCTYPE note SYSTEM "note.dtd">

<note>

<to>chr</to>

<from>Alex</from>

<subject>Reminder</subject>

<body>Prepare an XML presentation</body>

</note>



XML namespaces – Το πρόβλημα

31Εισαγωγή στην XML

➢ Είναι δυνατόν να έχουμε διπλές 
προδιαγραφές για κάποιο στοιχείο σε ένα
XML έγγραφο

✓Πρόβλημα: πως ξέρουμε σε ποιο στοιχείο 
αναφερόμαστε κάθε στιγμή;

✓Ο καθορισμός ενός namespace για κάθε DTD και 
έγγραφο XML λύνει το παραπάνω πρόβλημα



➢ Ένα namespace είναι ένα σύνολο XML
στοιχείων τα οποία διακρίνονται από ένα 
μοναδικό όνομα

➢ Στην ουσία, πρόκειται για έναν URI
(Universal Resource Identifier) που έχει
ως σκοπό να διακρίνει τα στοιχεία της ίδιας 
ομάδας από ομώνυμα στοιχεία άλλης ομάδας

32Εισαγωγή στην XML

XML namespaces – Η λύση



XML namespaces – Ένα παράδειγμα

33Εισαγωγή στην XML

<?xml version="1.0" ?>

<address>

<street> odos 17</street>

<city> Thessaloniki</city>

<country>Greece</country>

</address>

<?xml version="1.0" ?>

<server>

<name>OurWebServer</name>

<address>www.it.teithe.gr</address>

</server>

http://www.it.teithe.gr/


34Εισαγωγή στην XML

<?xml version="1.0" ?>

<department>

<name>It</name>

<addr:address xmlns:addr="http://www.it.teithe.gr/addresses">

<addr:street>odos 17</addr:street>

<addr:city>Volos</addr:city>

<addr:country>Greece</addr:country>

</addr:address>

<serv:server xmlns:serv=" http://www.teithe.gr/servers ">
<serv:name>OurWebServer</serv:name>
<serv:address>www.it.teithe.gr</serv:address>

</serv:server>

</department>

XML namespaces – Ένα παράδειγμα

http://www.it.teithe.gr/addresses
http://www.it.teithe.gr/addresses
http://www.teithe.gr/servers
http://www.it.teithe.gr/


Παράδειγμα χρήσης XML –
Το σχήμα βάσης

35Εισαγωγή στην XML



Παράδειγμα χρήσης XML –
Το XML έγγραφο

36Εισαγωγή στην XML

<?xml version="1.0"?>

<artists>

<artist id="1231">

<name>Tuxedomoon</name>

<picture>http://blahg.tux.mus/band/tuxedomoon/band.jpg</picture>

<album id="763">

<title>A ghost sonata</title>

<medium>CD</medium>

<release_year>1985</release_year>

</album>

<album id="244">

<title>Desire</title>

<medium>LP</medium>

<release_year>1980</release_year>

<cov_pic>http://fake.com/desire/desire.jpg</cov_pic>

</album>

</artist>

</artists> 

http://blahg.tux.mus/band/tuxedomoon/band.jpg
http://fake.com/desire/desire.jpg


Παράδειγμα χρήσης XML – Το DTD

37Εισαγωγή στην XML

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE artists [

<!ELEMENT artist (name+, surname?, picture*, album+)>

<!ELEMENT name (#CDATA)>

<!ELEMENT surname (#CDATA)>

<!ELEMENT picture (#CDATA)>

<!ELEMENT album (title+, medium+, release_year*, cov_pic*)>

<!ELEMENT title (#CDATA)>

<!ELEMENT medium (CD | LP | MC)>

<!ELEMENT release_year (#CDATA)>

<!ELEMENT cov_pic (#CDATA)>

<!ATTLIST artist id ID #REQUIRED>

<!ATTLIST album id ID #REQUIRED>

]> 



Παρουσίαση εγγράφων XML

38Εισαγωγή στην XML

➢ Η XML παρέχει τρόπο γραμμογράφησης δεδομένων, όχι 
παρουσίασης τους

➢ Η ευελιξία διαφορετικής παρουσίασης των δεδομένων
παρέχεται μέσα από τεχνολογίες όπως CSS και XSL

➢ Ένα και μόνο έγγραφο XML μπορεί να παρουσιαστεί με 
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την συσκευή του χρήστη, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά έγγραφα CSS ή XSL



CSS - Cascading Style Sheets

39Εισαγωγή στην XML

➢ Πρόκειται για την κύρια τεχνολογία παρουσίασης
σελίδων HTML

➢ Η τεχνολογία CSS προέκυψε από την ανάγκη 
προτυποποίησης του τρόπου παρουσίασης σελίδων 
HTML

➢ Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε ένα εξωτερικό 
αρχείο CSS σε ένα έγγραφο XML θα πρέπει να 
δηλώσουμε το CSS ώς εξής:

<?xml-stylesheet type="text/css" href=“note.css"?>



CSS – Σύνταξη

40Εισαγωγή στην XML

➢ selector {property: value}
✓ Παράδειγμα: αλλάζοντας μία ιδιότητα ενός attribute

from {color: black}

✓ Παράδειγμα: αλλάζοντας περισσότερες ιδιότητες ενός attribute

body {text-align: center; color: black; font-family: arial}

✓ Παράδειγμα: αλλάζοντας τις ιδιότητες διαφορετικών attributes

to, from, subject { color: green }



XSL –

eXtensible Stylesheet Language

41Εισαγωγή στην XML

➢ Τεχνολογία αντίστοιχη των HTML CSS για την XML

➢ Είναι σαφώς πολυπλοκότερη από την CSS

➢ Παρέχει πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα από τη CSS



XSL – Τι λειτουργικότητα παρέχει;

42Εισαγωγή στην XML

➢ Μορφοποίηση της XML
✓ Παράδειγμα: μορφοποίηση ανάλογα με τις τιμές των

δεδομένων ενός εγγράφου XML

➢ Μετασχηματισμό της XML
✓ Παράδειγμα: μετασχηματισμός ενός εγγράφου XML σε 

HTML για παρουσίαση σε browser ή σε WML για 
παρουσίαση σε κινητό τηλέφωνο

➢ Κατακερματισμό εγγράφων XML, ανάλογα με το 
περιεχόμενο τους, δυνατότητα επεξεργασίας τους 
ανάλογα με μορφώματα που ορίζει ο συγγραφέας
✓ Παράδειγμα: επεξεργασία μεμονωμένων περιοχών ενός 

XML εγγράφου



Η XSL είναι τρεις διαφορετικές γλώσσες

43Εισαγωγή στην XML

➢ XSLT: η γλώσσα για τον μετασχηματισμό της XML

σε άλλου τύπου έγγραφα ή σε άλλα έγγραφα XML

➢ XPath: η γλώσσα για τον ορισμό τμημάτων ενός 

εγγράφου XML και για τον καθορισμό μορφωμάτων 

σε αυτά. Σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από την 

XSLT

➢ XSL Formatting Objects: η γλώσσα για τον

καθορισμό του τρόπου εμφάνισης εγγράφων XML



XSLT – Τι λειτουργικότητα παρέχει;

44Εισαγωγή στην XML

➢ Είναι η σημαντικότερη τεχνολογία της XSL

➢ Μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να αλλάξει την σειρά 

εμφάνισης και να βάλει σε σειρά τα elements στο αρχείο 

εξόδου.

➢ Μπορεί να χρησιμοποιήσει λογική διακλάδωσης για να πάρει

αποφάσεις για τον μετασχηματισμό του εγγράφου εισόδου XML



XSLT (XML Transformation)

Μετασχηματισμός XSL

Πηγαίο 

Έγγραφο

XML

XSL

Επεξεργαστής

45Εισαγωγή στην XML

Τελικό

Έγγραφο

(HTML,

XHTML)

XSLT

Φύλλο Στυλ



XSLT (XML Transformation) - Χρήσεις του XSLT

46Εισαγωγή στην XML

To XSLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:

-- Προστεθούν συστατικά ειδικά για την εμφάνιση, όπως η προσθήκη
του λογότυπου ή της διεύθυνσης του αποστολέα σε ένα τιμολόγιο XML

-- Δημιουργηθεί νέο περιεχόμενο από ένα ήδη υπάρχον, όπως η
δημιουργία
πίνακα περιεχομένων

-- Παρουσιασθεί πληροφορία με το κατάλληλο για τον αναγνώστη
επίπεδο λεπτομέρειας, όπως η χρήση φύλλου στυλ για την παρουσίαση
πληροφοριών υψηλού επιπέδου σε κάποιο πρόσωπο της διοίκησης
ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται άλλο φύλλο στυλ για την
παρουσίαση λεπτομερέστερων τεχνικών πληροφοριών στο υπόλοιπο
προσωπικό

-- Μετασχηματίσει έγγραφα XML σε HTML για προς τα πίσω
συμβατότητα με υπάρ χοντες browsers



XSLT – Πως λειτουργεί;
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➢ Χρησιμοποιεί την τεχνολογία XPath για τον 

καθορισμό μερών του εγγράφου εισόδου που 

ταιριάζουν με προδιαγεγραμμένα templates

➢ Όταν βρεθεί κάποιο μόρφωμα που ταιριάζει, τα 

συγκεκριμένα elements μετασχηματίζονται σε άλλα, 

σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει ο 

συγγραφέας

➢ Τα υπόλοιπα elements παραμένουν αυτούσια στο

έγγραφο εξόδου



Παράδειγμα μετασχηματισμού με XSL 
Το XML αρχείο
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<?xml version="1.0" standalone="no"?>

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

<artists>

<artist id="1231">

<name>Tuxedomoon</name>

<picture>http://blahg.tux.mus/band/tuxedomoon/band.jpg

</picture>

<album id="763">

<title>A ghost sonata</title>

<medium>CD</medium>

<release_year>1985</release_year>

</album>

<album id="244">

<title>Desire</title>

<medium>LP</medium>

<release_year>1980</release_year>

<cov_pic>http://fake.com/desire/desire.jpg</

cov_pic>

</album>

</artist>

</artists>

http://blahg.tux.mus/band/tuxedomoon/band.jpg
http://fake.com/desire/desire.jpg
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<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

<xsl:template match="/">

<html><body>

<table border="2" bgcolor="yellow">

<tr><th>Artist</th><th>Album</th><th>Medium</th><th>Release year</th></tr>

<xsl:for-each select="artists/artist" order-by="+name">

<tr>

<td><i><b><xsl:value-of select="name"/></b></i></td>

<xsl:for-each select="album" order-by="+release_year">

<td><xsl:value-of select="title"/></td>

<tr></tr><td></td>

</xsl:for-each>

</tr>

</xsl:for-each>

</table>

</body></html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Παράδειγμα μετασχηματισμού με XSL 
Το XSL αρχείο

http://www.w3.org/TR/WD-xsl


Παράδειγμα μετασχηματισμού με XSL – Το αποτέλεσμα!
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Τα elements του XSL - <xsl:stylesheet>
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➢ Πρόκειται για το element εκείνο που δηλώνει οτι το έγγραφο στο οποίο 

περιέχεται είναι ένα XSL

➢ Παρατηρήστε οτι πρόκειται ουσιαστικά για δήλωση ενός XML 

namespace με προτυποποιημένο τρόπο.

➢ Παράδειγμα

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

</xsl:stylesheet>

http://www.w3.org/TR/WD-xsl
http://www.w3.org/TR/WD-xsl


Τα elements του XSL - <xsl:template>
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➢ Η XSL χρησιμοποιεί templates. Το attribute match δηλώνει διακλαδώσεις του 

εγγράφου XML οι οποίες θα αντιστοιχιστούν με elements που περιέχονται στο

XSL

✓ Παράδειγμα

<xsl:template match="/">

Το template θα εφαρμοστεί στο έγγραφο XML ξεκινώντας από το root element 

του εγγράφου

✓ Παράδειγμα

<xsl:template match=“artists/artist/album">

To template θα εφαρμοστεί από όπου υπάρχει element με όνομα album στο έγγραφο και για

όλα τα παιδία του element αυτού



Τα elements του XSL - <xsl:for-each>
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➢ Πρόκειται για μία δομή βρόγχου που εκτελείται για κάθε element που

υπάρχει κάτω από το path που καθορίζει ο συγγραφέας στο attribute

select

➢ Παράδειγμα

<xsl:for-each select="artists/artist“>

…

<xsl:for-each select="album">

…

</xsl:for-each>

</xsl:for-each>



Τα elements του XSL - <xsl:value-of>
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➢ Το element αυτό χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της τιμής ενός 

element του εγγράφου εισόδου XML

✓ Παράδειγμα

<xsl:value-of select="release_year"></xsl:value-of>

Ο parser θα αναγκαστεί να αξιολογήσει την τιμή του element

‘release_year’



Ταξινόμηση των δεδομένων
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➢ Η ταξινόμηση των δεδομένων του εγγράφου XML γίνεται με την χρήση

του attribute order-by σε ένα element <xsl:for-each>

➢ Τα ορίσματα του attribute είναι τα εξής:

✓ Πρόσημο: + ή -, ανάλογα με το αν θέλουμε η ταξινόμηση να γίνει με αύξοντα

ή

φθίνοντα τρόπο

✓ Το όνομα του element που θέλουμε να ταξινομήσουμε

➢ Παράδειγμα

<xsl:for-each select="artists/artist" order-by="+name">

</xsl:for-each>

Ταξινομούμε τα δεδομένα του element ‘artist’ κατά φθίνοντα τρόπο



Φιλτράρισμα των δεδομένων
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➢ Το φιλτράρισμα των δεδομένων του εγγράφου XML γίνεται με την 
προσθήκη ενός ζεύγους κλειδί-τιμή στο attribute select ενός element
<xsl:for-each>

➢ Οι τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το select είναι τα

εξης:

✓ Ισότητα: =

✓ Ανισότητα: !=

✓ Μικρότερο από: &lt;

✓ Μεγαλύτερο από: &gt;

➢ Παράδειγμα

<xsl:for-each select="artists/artist[name=‘Tuxedomoon’]">

</xsl:for-each>

Διαλέγουμε μόνο εκείνα τα elements του εγγράφου όπου το element
‘name’ του element ‘artist’ είναι ίσο με ‘Tuxedomoon’



Υλοποίηση λογικής τύπου if...
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➢ Η XSL επιτρέπει την ύπαρξη λογικής ‘if...’ για την λήψη
αποφάσεων σε σημεία του XML εγγράφου

➢ Παράδειγμα
<xsl:if match=".[medium='LP']">

<td><font color="blue">

<xsl:value-of select="medium"></xsl:value-of>

</font></td>

</xsl:if>

Αν η τιμή του element ‘medium’ είναι LP τότε το χρώμα
εμφάνισης θα πρέπει να είναι μπλε



Υλοποίηση conditional choose
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➢ Η XSL επιτρέπει την υλοποίηση λογικής ‘if…else’ στην επεξεργασία ενος εγγράφου XML

➢ Παράδειγμα

<xsl:choose>

<xsl:when test=".[release_year&gt;'1990']">

<td bgcolor="#00FF00">

<xsl:value-of select="release_year"></xsl:value-of>

</td>

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<td bgcolor="#99CCFF">

<xsl:value-of select="release_year"></xsl:value-of>

</td>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Αν η τιμή του element ‘release_year’ είναι μεγαλύτερη από 1990 τότε χρωμάτισε πράσινο το 
background του αντίστοιχου κελιού, αλλιώς χρωμάτισέ το γαλάζιο



Σύνταξη XSLT – Μετασχηματισμός XML σε HTML
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Άρθρο σε XML

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<article fname="19990101_xsl">
<title>XML Style Sheets</title>
<date>January 1999</date>
<copyright>1999, Benoit Marchal</copyright>
<abstract>Style sheets add flexibility to document viewing.</abstract>
<keywords>XML, XSL, style sheet, publishing, web</keywords>
<section>
<p>Send comments and suggestions to <url protocol="mailto">bmarchal@.pineapplesoft.com</url>.</p>
</section>
<section>
<title>Styling</title>
<p>Style sheets are inherited from SGML, an XML ancestor …</url>.</p>
</section>
<section>
<title>How XSL Works</title>
<p>An XSL style sheet is …</p>
<p>With XSL, these rules …</p>
</section>
<section>
<title>The Added Flexibility of Style Sheets</title>
<p>Style sheets are separated from documents…</p>
<p>This means that …</p>
</section>
</article>



Σύνταξη XSLT – Μετασχηματισμός XML σε HTML

Συνέχεια…
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</xsl:template>
<xsl:template match="url[@protocol='mailto']">
<A>
<xsl:attribute name="HREF">mailto:
<xsl:apply-templates/>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates/>
</A>
</xsl:template>
<xsl:template match="p">
<P><xsl:apply-templates/></P>
</xsl:template>
<xsl:template match="abstract | date 

copyright"/>
</xsl:stylesheet>

| keywords |

• XSLT για την μετατροπή

• <?xml version="1.0"?>
• <xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XS
L/Transform" 
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-
html40">

• <xsl:output method="html"/>
• <xsl:template match="/">
• <HTML>
• <HEAD>
• <TITLE>Pineapplesoft Link</TITLE>
• </HEAD>
• <BODY>
• <xsl:apply-templates/>
• </BODY>
• </HTML>
• </xsl:template>
• <xsl:template match="section/title">
• <P><I><xsl:apply-templates/></I></P>
• </xsl:template>
• <xsl:template match="article/title">
• <P><B><xsl:apply-templates/></B></P>
• </xsl:template>
• <xsl:template match="url">
• <A TARGET="_blank">
• <xsl:attribute name="HREF">
• <xsl:apply-templates/>
• </xsl:attribute>
• <xsl:apply-templates/>

• </A>

http://www.w3.org/1999/XSL/Transform
http://www.w3.org/TR/REC-html40


Σύνταξη XSLT – Φύλλο XSLT για την μετατροπή

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?> Φύλλο Στυλ

<xsl:stylesheet version=”1.0”

xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”

xmlns=”http://www.w3.org/TR/REC-html40”>

<xsl:output method=”html”/>
Έξοδος:HTML

Χώροι
Ονοματοδοσίας
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http://www.w3.org/1999/XSL/Transform
http://www.w3.org/1999/XSL/Transform
http://www.w3.org/TR/REC-html40
http://www.w3.org/TR/REC-html40


Σύνταξη XSLT - Φύλλο XSLT για την μετατροπή

<xsl template match=“ / ”>
• <HTML>

• <HEAD>

• <TITLE>Pineapplesoft Link</TITLE>

• </HEAD>

• <BODY>

• <xsl:apply templates/>

• </BODY>

• </HTML>

</xsl:template>

Πρότυπο (template) 

Διαδρομή: ρίζα

εγγράφου

Περιεχόμενα 
προτύπου που θα 
εισαχθούν στο 
παραγόμενο δέντρο
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Σύνταξη XSLT - Φύλλο XSLT για την μετατροπή

<xsl template match=“section/title”>
<P><I><xsl:apply-templates/></I></P>

</xsl:template>

<P><I>Styling</I></P>
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<xsl:template match=”url[@protocol=’mailto’]”>
<A>

<xsl:attribute name=”HREF”>mailto:<xsl:apply-templates/>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates/>

</A>
</xsl:template>

<A href=”mailto:bmarchal@pineapplesoft.com”> 

bmarchal@pineapplesoft.com</A>

Σύνταξη XSLT - Φύλλο XSLT για την μετατροπή
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mailto:bmarchal@pineapplesoft.com
mailto:bmarchal@pineapplesoft.com
mailto:bmarchal@pineapplesoft.com


Document Object Model - DOM
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➢ Πρόκειται για την προγραμματιστική διεπαφή για την επεξεργασία 
εγγράφων XML

➢ Θέτει τις προδιαγραφές για το πως πρέπει κανείς να επεξεργάζεται και
να προσπελαύνει ένα έγγραφο XML

➢ Είναι αποδεσμευμένο από γλώσσα προγραμματισμού ή λειτουργικό
σύστημα

➢ Με βάση το DOM, ο προγραμματιστής μπορεί να διαβάσει ένα XML
αρχείο, να πλοηγηθεί στην δομή του, και να προσθέσει, αφαιρέσει ή
μεταβάλει τα elements του εγγράφου



Τρόπος επεξεργασίας ενός XML εγγράφου με 
βάση το DOM
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➢ Ο parser φορτώνει στην μνήμη του υπολογιστή το προς επεξεργασία 

αρχείο

➢ Το DOM παρέχει την αναπαράσταση της πληροφορίας που περιέχεται 

στο έγγραφο XML με την μορφή ενός δέντρου

➢ Ο προγραμματιστής έχει πρόσβαση σε θεμελιώδεις δομές που 

καθορίζει το DOM



Αναπαράσταση του XML μέσω του DOM
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➢ Η ρίζα του XML δέντρου είναι το στοιχείο ‘Document’.
Αντιστοιχίζεται με το root element του εγγράφου XML

➢ Κάθε άλλο element που περιέχεται στο έγγραφο θεωρείται
απόγονος του στοιχείου ‘Document’

➢ Όλα τα elements ενός εγγράφου XML έχουν σχέσεις πατέρα-
παιδιού μεταξύ τους

➢ Κάθε XML element είναι προσπελάσιμο μέσω της ‘Node’ DOM
διεπαφής



Παράδειγμα - Το XML έγγραφο…
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<?xml version="1.0" standalone="no"?>

<artists>

<artist id="1231">

<name>Tuxedomoon</name>

<picture>http://blahg.tux.mus/band/tuxedomoon/band.jpg</picture>

<album id="763">

<title>A ghost sonata</title>

<medium>CD</medium>

<release_year>1985</release_year>

</album>

<album id="244">

<title>Desire</title>

<medium>LP</medium>

<release_year>1980</release_year>

<cov_pic>http://fake.com/desire/desire.jpg</cov_pic>

</album>

</artist>

</artists>

http://blahg.tux.mus/band/tuxedomoon/band.jpg
http://fake.com/desire/desire.jpg


... και η DOM αναπαράστασή του

artists

artist

album

picturename

title medium release_year medium release_year cov_pic

LP 1980 http://fake.c…

album

title

Desire

id

id

id

A ghost sonata CD 1985
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763 244

1231

Tuxedomoon http://blahg.tux…

http://fake.c/
http://blahg.tux/


DOM και Java – JAXP
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JAXP – Βασικές αρχές λειτουργίας Ι
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1) Χρησιμοποιούμε την κλάση 

javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory, χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο newDocumentBuilder(), για να πάρουμε ένα αντικείμενο 

κλάσης…

2) javax.xml.parsers.DocumentBuilder και χρησιμοποιούμε αυτό το 

αντικείμενο, καλώντας την μέθοδο parse(...), για να πάρουμε ένα…

3) Org.w3c.dom.Document αντικείμενο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του DOM



JAXP – Βασικές αρχές λειτουργίας ΙΙ
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➢ Το πακέτο org.w3c.dom παρέχει μια σειρά από Java αντικείμενα με τα 
οποία μπορεί κανείς να προσπελάσει όλα τα μέρη του DOM tree
✓ Document: το root element του DOM δέντρου. Αντιπροσωπεύει όλο το

έγγραφο XML
✓ Node: ένας κόμβος του DOM δέντρου
✓ Element: ένα XML element
✓ Attr: ένα attribute ενός element
✓ Entity: ένα XML entity
✓ EntityReference: μία αναφορά σε ένα XML entity
✓ CharacterData: πρόσβαση σε δεδομένα τύπου character μέσα στο

έγγραφο XML



Τι είναι XML Schema
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➢ Απάντηση: Ένα λεξιλόγιο XML για την έκφραση των 
κανόνων των επιχειρησιακών δεδομένων σας



Παράδειγμα
<location>

<latitude>32.904237</latitude>

<longitude>73.620290</longitude>

</location>

Είναι αυτά τα δεδομένα έγκυρα;
Θα πρέπει να ικανοποιούν τους περιορισμούς που θέτουν τα επιχειρησιακά 

δεδομένα:
1. Η θέση «location» πρέπει να αποτελείται από το γεωγραφικό πλάτος

«latitude», ακολουθούμενο από ένα γεωγραφικό μήκος «longitude».
2. Το γεωγραφικό πλάτος «latitude» πρέπει να είναι ένας δεκαδικός μεταξύ

-90 και +90
3. Το γεωγραφικό μήκος «longitude» πρέπει να είναι ένας δεκαδικός μεταξύ

- 180 και +180
4. Και για τα δύο ο αριθμός των δεκαδικών πρέπει να είναι ακριβώς 6 ψηφία.

Μπορούμε να εκφράσουμε όλους αυτούς τους περιορισμούς
με το XML SCHEMA

Περιγράφει την γεωγραφική 
θέση ενός σημείου

Γεωγραφικό πλάτος, μήκος
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Επικυρώνοντας τα δεδομένα σας

<location>

<latitude>32.904237</latitude>

<longitude>73.620290</longitude>

</location>

-check that the latitude is between -90 and +90

-check that the longitude is between -180 and +180

- check that the fraction digits is 6 for lat and lon

...

XML Schema

XML Schema

validator
Δεδομένα ΟΚ
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Σκοπός του XML Schema (και του 
DTD)
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➢ Περιγράφει:

✓ Την δομή των ΧML στιγμιοτύπων

◼ «αυτό το element περιέχει το άλλο element, το οποιο περιέχει
το άλλο elements, κοκ"

✓ Τον Τύπο Δεδομένων κάθε element/attribute

◼ «Αυτό το element θα περιέχει ένα ακέραιο με εύρος 0 έως 
12,000» (DTD δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά με τους τύπους 
δεδομένων)



Διαφοροποίηση και επικράτηση
του XML Schema
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➢ Δυσαρέσκεια με το DTD

✓ Είναι μια διαφορετική σύνταξη

◼ Γράφετε το έγγραφο XML χρησιμοποιώντας μια σύνταξη και το 

DTD χρησιμοποιώντας μια άλλη σύνταξη

✓ Περιορισμένους τύπους δεδομένων

◼ Τα DTDs υποστηρίζουν μια πολύ περιορισμένη ικανότητα για τον 

ορισμό τύπων δεδομένων

◼ Δεν μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να εκφράσετε ένα αριθμό τύπου 

τηλεφώνου

◼ Μη συμβατοί τύποι με αυτούς των Βάσεων Δεδομένων

✓ DTD υποστηρίζει 10 τύπους δεδομένων

✓ Τα XML σχήματα υποστηρίζουν 44 + 

datatypes
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ighlights of XML Schemas

➢ Το XMLσχήμα υπερτερεί έναντι των DTDs:

➢ datatypes : 44 + εναντίον 10

➢ Δημιουργία νέων

➢ Ιδια σύνταξη με τα XMl documents

➢ Λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε

➢ Αντικειμενοστραφής ορισμός τύπων δεδομένων

➢ Επέκταση και περιορισμός τύπων δεδομένων

H



BookStore.dtd

• <!ELEMENT BookStore (Book+)>

• <!ELEMENT Book (Title,Author, Date, ISBN, Publisher)>

• <!ELEMENT Title (#PCDATA)>

• <!ELEMENTAuthor (#PCDATA)>

• <!ELEMENT Date (#PCDATA)>

• <!ELEMENT ISBN (#PCDATA)>

• <!ELEMENT Publisher (#PCDATA)>
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ATTLIST

ELEMENT

ID

#PCDATA

NMTOKEN

ENTITY

CDATA

BookStore

Book

Title

Author

Date

ISBNPublisher

To λεξιλόγιο DTD

παρέχει τη δυνατότητα 

για τον ορισμό ενός νέου

XML περιεχομένου
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element

complexType

schema

sequence

tp://www.w3.org/2001/XMLSchema

string

integer

boolean

BookStore

Book

Title

Author

Date

ISBNPublisher

http://www.books.org (targetNamespace)

Το λεξιλόγιο

από το XML

Schema
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h

t

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.books.org/


xsd = Xml-Schema Definition

<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.books.org" 

xmlns="http://www.books.org" 

elementFormDefault="qualified">

<xsd:element name="BookStore">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Book" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Book">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Title" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Author" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="ISBN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Publisher" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Title" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Author" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Date" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="ISBN" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Publisher" type="xsd:string"/>

</xsd:schema>
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<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.books.org" 

xmlns="http://www.books.org" 

elementFormDefault="qualified">

<xsd:element name="BookStore">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Book" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element> 

<xsd:element name="Book">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Title" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Author" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="ISBN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Publisher" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element> 

<xsd:element name="Title" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Author" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Date" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="ISBN" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Publisher" type="xsd:string"/>

</xsd:schema>

<!ELEMENT Title (#PCDATA)>

<!ELEMENTAuthor (#PCDATA)>

<!ELEMENT Date (#PCDATA)>

<!ELEMENT ISBN (#PCDATA)>

<!ELEMENT Publisher (#PCDATA)>

<!ELEMENT Book (Title,Author, Date,

ISBN, Publisher)>

<!ELEMENT BookStore (Book+)>
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<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.books.org" 

xmlns="http://www.books.org" 

elementFormDefault="qualified">

<xsd:element name="BookStore">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Book" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Book">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Title" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Author" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="ISBN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Publisher" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Title" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Author" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Date" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="ISBN" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Publisher" type="xsd:string"/>

</xsd:schema>
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Όλα τα XML

Schema έχουν

"schema" σαν το

root

element.
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<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.books.org" 

xmlns="http://www.books.org" 

elementFormDefault="qualified">

<xsd:element name="BookStore">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Book" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Book">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Title" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Author" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="ISBN" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element ref="Publisher" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Title" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Author" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Date" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="ISBN" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="Publisher" type="xsd:string"/>

</xsd:schema>

ΤΑ elements και τα 

datatypes τα οποία 

απαρτίζουν το schema

- schema

- element

- complexType

- sequence

- string 

Προέρχονται από το

http://…/XMLSchema

namespace
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https://www.topbestalternatives.com/best-xml-editor-software/

XML editors

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_XML_editors

https://www.topbestalternatives.com/best-xml-editor-software/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_XML_editors
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1. XMLSpy XML editor

http://www.altova.com/xml-editor/

http://www.altova.com/xml-editor/
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2. Oxygen XML Editor

https://www.oxygenxml.com/

https://www.oxygenxml.com/
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3. XML Notepad

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7973
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4. FontoXML

http://fontoxml.com/

http://fontoxml.com/
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5. Peter’s XML Editor

http://www.iol.ie/~pxe/

http://www.iol.ie/~pxe/
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6. XMLmind XML Editor

http://www.xmlmind.com/xmleditor/

http://www.xmlmind.com/xmleditor/
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7. EditiX

http://www.editix.com/

http://www.editix.com/
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10. MoreMotion XML Editor

http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/Web-Design-related/MoreMotion-
Editor.shtml

http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/Web-Design-related/MoreMotion-Editor.shtml
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8. Essential XML Editor

http://www.philo.de/xmledit/

http://www.philo.de/xmledit/
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9. Xmplify XML Editor

http://xmplifyapp.com/

http://xmplifyapp.com/
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11. XRay XML Editor

http://download.cnet.com/XRay-XML-Editor/3000-7241_4-10166163.html

http://download.cnet.com/XRay-XML-Editor/3000-7241_4-10166163.html


98

12. XMLQuire

http://www.qutoric.com/xmlquire/

http://www.qutoric.com/xmlquire/
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13. XPontus XML Editor

http://xpontus.sourceforge.net/

http://xpontus.sourceforge.net/
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14. iXedit – XML Editor

http://ixedit.sourceforge.net/

http://ixedit.sourceforge.net/


Δικτυακοί τόποι για XML
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Εισαγωγή στην XML

➢ http://www.w3schools.com: site με tutorials για XML, XSL κλπ.

➢ http://www.w3c.com: όλα τα (official) specifications και recommendations για
XML, HTML, XSL κλπ.

➢ http://java.sun.com/xml/index.html: packages της SUN για XML, API
documentation, tutorials κλπ.

➢ http://xml.apache.org: ο δικτυακός τόπος του Apache group σχετικά με την
XML.

➢ http://www-106.ibm.com/developerworks/xml/: ο αντίστοιχος δικτυακός τόπος
της IBM

➢ http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=2
8000438: ο δικτυακός τόπος του Microsoft MSDN (Microsoft Developer 
Network) για όσους ενδιαφέρονται για επεξεργασία XML σε πλατφόρμα
Microsoft

http://www.w3schools.com/
http://www.w3c.com/
http://java.sun.com/xml/index.html
http://xml.apache.org/
http://www-106.ibm.com/developerworks/xml/

