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Uitkijken naar XML

Documenten verspreiden zowel via
druk als via www

Documenten beheren en ter beschikking stellen via druk én het World Wide Web - dat moet

toch zo langzamerhand kunnen. Niet of nauwelijks in HTML, zo blijkt. Het wachten is nu op

XML.

het scherm van de gebruiker. Men kan opteren voor
een manuele aanpassing van het geëxporteerde HTML-
document, maar dan verliest men natuurlijk de een-
voud van werken en moet men een tweede programma
kennen of aanleren. Telkens als er een wijziging in het
basisdocument gebeurt moet men ook opnieuw ma-
nueel ingrijpen in het geconverteerde document.

2. De exportmodule van Word legt geen verband tussen
het interne systeem van opmaakprofielen (‘Styles-
heets’) en het (elementaire) gebruik van tags in HTML.
Bijvoorbeeld de basis opmaakstijlen ‘Heading 1’, ‘Hea-
ding 2’, ... worden niet netjes omgezet naar <H1>,
<H2>, ...

3. Minder storend is dat de HTML-exportmodule van
Word een warboel aan HTML-codes genereert. Alhoe-
wel dit geen probleem stelt voor de doorsnee gebrui-
ker (wie kijkt er nu nog naar HTML-code?), is het soms
toch nodig rechtstreeks in te grijpen in die code en
dan geeft een mooi gestructureerd document (insprin-
gen, verduidelijkende witruimte) natuurlijk minder
problemen. Hergebruik van het bestand door anderen
die het van het Web plukken wordt zo ook bemoei-
lijkt.

4. Het begrip Title en de corresponderende tag hebben
geen equivalent in Word. Bij conversie naar HTML

kent Word dan maar een Title toe aan het HTML-do-
cument die meestal niet significant is en verwarrend of
misleidend in het slechtste geval.

HTML-editor als uitgangspunt?
Een tweede mogelijke benadering is opteren voor werken
in een meer specifieke HTML-editor. Maar dit is natuurlijk
alleen interessant als men honderd procent zeker is dat
men documenten maakt voor louter gebruik op het WWW.
Ook moet men kiezen voor een wysiwyg-editor, bijvoor-
beeld Microsoft FrontPage Express dat vanaf versie 4.x
van Microsoft Internet Explorer is meegeleverd, of Page
Composer dat in de Netscape Communicator zit. Voor-
deel van deze editors is dat ze gratis zijn en eenvoudig in
gebruik. Problemen bij deze aanpak zijn:
1. deze programma’s zijn niet geschikt om langere teksten

te maken en te bewerken;

DE VOLGENDE VRAAG zal niet onbekend klinken bij veel
mensen, onder andere uit de bibliotheek- en infor-

matiesector: ‘Hoe kan men op een eenvoudige en goedko-
pe manier informatie (documenten) beheren en ter be-
schikking stellen van de gebruikers, zowel in druk als via
het World Wide Web?’ Dit betekent dat men een systeem
moet hebben dat iedereen die bij het proces is betrokken
gemakkelijk kan gebruiken. Dit houdt in dat men uitgaat
van bekende en/of gemakkelijk aan te leren programma-
tuur. Welke praktische problemen ondervindt men, als
men dit op een efficiënte manier wil realiseren? Bestaat er
een betaalbare en gemakkelijk te implementeren oplos-
sing? Let wel, het gaat hier enkel over informatie in docu-
mentvorm, dus bijvoorbeeld niet over databases waarbij
een heel andere problematiek geldt.
Bij die algemene tendens naar het plaatsen van informatie
op het WWW speelt natuurlijk de kostenbesparing een be-
langrijke rol. Maar sommige informatie heeft er baat bij
gedrukt te worden, en het is hier dat zich een probleem
voordoet. De bedoeling is om op zo’n eenvoudig mogelij-
ke manier (met een programma) deze dubbele behoefte te
bevredigen: WWW en druk.

De tekstverwerker als uitgangspunt?
In onze omgeving gebruikt men Microsoft Word, heden
ten dage vooral in de versie 97, waarin een HTML-export-
module is ingebouwd. Dit is het meest verspreide soft-
warepakket in zijn genre. Een alternatief is WordPerfect;
daarvoor gelden waarschijnlijk ook de meeste bedenkin-
gen die we hieronder formuleren. Het idee is dat het vrij
eenvoudig is om uit het bestand dat je maakt voor druk,
ook snel een versie voor WWW af te leiden. Men vertrekt
van een basisdocument, dat ofwel gedrukt wordt, of waar-
van er een webversie wordt gemaakt, ofwel beide. De con-
versie/save-module van Word geeft echter problemen:
1. Stel dat men gebruikmaakt van een tabel in een docu-

ment. Als men dit document bewaart als HTML  geeft
Word aan de breedte van die tabel een waarde in
pixels. Dit geeft problemen, omdat men nooit weet
met welk scherm een gebruiker werkt. Een waarde in
procenten is in dit opzicht dikwijls beter voor een ta-
bel, omdat deze zich dan aanpast aan de breedte van
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 Tabel 1    Microsoft Word Microsoft Frontpage Express Netscape Composer /

Internet Explorer 4 en beta 5  Netscape Communicator

 Stylesheets / Structuur / Opmaak + -               -

 Drukken +++      + ++

 HTML Editing + ++ ++

2. ze hebben slechts de basiselementen van tekstverwer-
king ter beschikking;

3. ze benutten niet altijd de laatste of volledige mogelijk-
heden van webpagina’s (bijvoorbeeld het werken met
frames);

4. voor het drukken van documenten, zowel vanuit de
editors als vanuit de browsers, zien we ook een aantal
problemen. Bij het afdrukken vanuit Internet Explorer
worden tabellen gewoon in tweeën gesneden indien
men aan het einde van een pagina komt. Soms snijdt
Internet Explorer 4.x (en ook de bètaversie 5) zelfs de
laatste regel van een blad horizontaal doormidden bij
het afdrukken, dwars door de letters. Netscape Com-
municator 4.x daarentegen is wel in staat om een tabel
naar een volgende pagina te verplaatsen indien deze
niet volledig op een pagina past. Daarenboven kan men
niet ingrijpen in het verdelen in pagina’s. Deze onbere-
kenbaarheid en oncontroleerbaarheid kan men zich
niet veroorloven bij het ter beschikking stellen van ge-
drukte documenten.

Men kan uiteindelijk misschien beslissen beide soorten
programma’s tegelijk te gebruiken (tekstverwerker +
HTML-editor). Maar los van de hier eerder aangehaalde
problemen bij export naar HTML (bewaren als HTML),
doen zich gelijkaardige problemen voor bij import (ope-
nen) van HTML in Word.

Hoe Word HTML importeert
Word is ook in staat HTML-documenten te lezen. Maar
als een basisdocument de ene keer in Word wordt aange-
past, en vervolgens in een HTML-editor, dan geeft Word
ook weer problemen:
1. Als men bijvoorbeeld manueel een pixelwaarde veran-
dert in een percentage (bij tabellen) en het document op-
nieuw in Word inleest, zal Word dit percentage automa-
tisch terug omzetten in pixels. Daarmee zijn we terug bij
af.
2. Als Word een HTML-document inleest waarin verschil-
lende tags gebruikt worden, worden daar geen overeen-
stemmende opmaakprofielen voor gebruikt, maar krijgt
het hele document het standaard opmaakprofiel ‘Nor-
maal’ toegewezen. Daardoor wordt het onmogelijk om
op een eenvoudige manier in Word aanpassingen te doen
aan de opmaak van het document.
Het bovenstaande is samengevat in de tabel 1.

Structuur van documenten
Het basisprobleem is en blijft structuur. HTML, in al zijn
eenvoud de wereld veroverend, heeft een groot gebrek: er
bestaat geen eenvoudige mogelijkheid om een werkbare
en herkenbare structuur aan te brengen in een document.
Iets eenvoudigs als een paginascheiding in een tekstver-

werker is onmogelijk in HTML.
HTML is een universele methode om gegevens te tonen.
Daarentegen voorziet XML in een universele methode om
gegevens te beschrijven. Er is een snelgroeiende nood om
verder te gaan dan enkel gegevens te bekijken, zoals het
geval is met de huidige web-browsers. Men moet gege-
vens kunnen manipuleren, er mee werken. En dat is wat
XML toelaat.

XML en/of HTML?
XML staat voor eXtensible Markup Language, en moest de
kracht en algemeenheid hebben van de immense
SGML(Standard Generalized Markup Language) en een-
voudiger te implementeren zijn op het Web (zie Geraad-
pleegde literatuur). Waarom wou men hiertoe komen?
Laat ons eerst kijken naar HTML. Dat is een SGML-toepas-
sing (maakt bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid van
SGML om endtags weg te laten).

Pluspunten van HTML zijn de mogelijkheid tot hyperlin-
king, HTML is ‘crossplatform’ en al eenvoudig aan te maken
met een simpele tekstverwerker. Maar HTML kent ook na-
delen. HTML gebruik leidt tot lange pagina’s in vergelijking
met tekst zonder codes, en biedt geen mogelijkheid tot lo-
gische structuurindeling. Er is geen goede controle over
hoe de pagina’s er zullen uitzien in verschillende browsers
en op verschillende platforms. HTML ondersteunt slecht
één soort hyperlinks. Men heeft dus niet de mogelijkheid
om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een ‘zie
ook’-link en een ‘deel van’-link. Ook heeft HTML moeilijk-
heden met het aanbieden van een toenemende verschei-
denheid aan informatie op zowel intranets als het Internet:
bijvoorbeeld HTML on-the-fly genereren vanuit een databa-
se geeft niet alleen een grote belasting van de server com-
puter, maar de ontvanger verliest ook de meeste structuur
die oorspronkelijk in de informatie zat in de vorm van da-
tabase-codes die velden aanduiden en dergelijke. En zo
komt XML op de proppen. XML is een subset van SGML. Het
is minder (enkel het hoogstnoodzakelijke werd weerhou-
den, vooral voor het Web), maar het is ook meer dan SGML

(hyperlinking, style mechanism).



Informatie Professional  1999 [3] 126

Enkele specificaties van XML:
• zichzelf beschrijvende documenten;
• duidelijkheid: heel simpel en zeer strikt in de markup;
• definiëren van eigen informatiestructuur (in het docu-
ment wordt opgeslagen hoe het document gestructureerd
is);
• documenten die ofwel ‘valid’ ofwel ‘Well-formed’ zijn:
‘valid’ indien een document geen syntaxisfouten bevat
(XML-grammaticaal juist is); dit is een term die overkomt
uit SGML. ‘well-formed’ als een document de juiste struc-
tuur heeft (het ziet er ‘juist’ uit), maar toch grammaticaal
niet volledig in orde is. Het document werd niet helemaal
gecontroleerd op de bijpassende DTD’s (= document type
definition). Deze DTD’s leggen de regels vast die een do-
cument moet volgen. Maar omdat DTD’s niet noodzakelij-
kerwijze en alleen op dezelfde fysische plaats als het docu-
ment bestaan (men kan verwijzen naar een DTD via het In-
ternet), en omdat het controleren ervan soms tijd en/of
bandbreedte gebruikt, laat men dit controleren soms ach-
terwege. Dit betekent dus niet dat deze documenten geen
goede XML-documenten zouden zijn;
• mogelijkheid om het document te splitsen in aparte de-
len;
• gebruik van ‘entities’: men kan een XML-document niet
alleen opdelen volgens een logische structuur, maar ook
volgens een fysieke. Deze onderdelen noemt men ‘enti-
ties’. Een entity kan een extern bestand zijn, zoals een il-
lustratie (binary entity), of een stuk XML-code (text entity)
dat in een database zit voor gedeeld gebruik. Entities wor-
den ook gebruikt voor niet-standaard lettertekens. Som-
mige entities kunnen ook intern opgeslagen worden (bij-
voorbeeld ‘text entities’ met een regelmatig terugkerend
stuk tekst, waarnaar dan via die entity kan verwezen wor-
den);
• gebruikt Unicode (ISO 10646), wat grote vrijheid geeft in
gebruik van allerlei soorten letters en dit in meerdere ta-
len per document;
• is uitgebreid en flexibel link-mechanism. XML-
LINK=‘simple’ staat voor links op de manier van HTML.
Maar er bestaan ook ‘extended links’ die bijvoorbeeld bi-
directioneel kunnen zijn. De links kunnen ook extern ge-
definieerd zijn: dit vereenvoudigt het onderhouden van
links;
• een style-mechanism (XS = Style Sheet) zorgt voor het
scheiden van stijl en inhoud. Dit onderdeel is nog in ont-
wikkeling (onder meer een groep rond Microsoft heeft
een voorstel ingediend: XSL), maar zal alleszins heel
krachtig worden, met bijvoorbeeld een ingebouwde, op
LISP gebaseerde, programmeertaal.

De doorzoekbare documentstructuur geeft uitgebreide
mogelijkheden tot contextgevoelige ‘text retrieval’.
In het beheer van informatie (documenten) kan XML een
belangrijke rol spelen. XML leent zich goed tot gestructu-
reerd schrijven. Ontwerpers van tekstverwerkers zullen er
dus alle baat bij hebben hun programma’s te herdenken
met XML in een centrale rol. Het standaard bewaarformaat
zou XML zijn, zodat de gebruiker zich geen zorgen meer
hoeft te maken over compatibiliteit en verlies van infor-
matie.

XML als opslagformaat creëert ook een gemakkelijkere
overgang tussen tekstverwerking en DTP-systemen door
bijvoorbeeld eenvoudig gebruik te maken van het style
sheet mechanism in de respectieve systemen.

Toekomst
Men kan er niet van uitgaan dat het met de huidige tech-
nologie mogelijk is om eenvoudig, goedkoop en degelijk
(gebruikers)informatie gestructureerd te beheren. Alhoe-
wel het geen vereiste is om Microsoft Word voor Win-
dows te gebruiken, kan men moeilijk om de immense ver-
tegenwoordiging van dit programma heen. Het is dan ook
bijna onafwendbaar om deze software te gebruiken, bij-
voorbeeld als men wenst dat er snel nieuwe mensen in een
proces ingeschakeld kunnen worden, want kennis van
Word is meer en meer een basiseis bij het aanwerven van
onder andere administratief personeel.
Wat dit alles betekent voor de toekomst? Microsoft heeft
zich verbonden XML op te nemen in de volgende versie
van Office 2000. Gezien de eigenschappen (voornamelijk
dan de basiseis tot welgevormde code) van XML mogen we
toch verwachten dat we hier veel minder problemen zul-
len hebben dan met HTML. Microsoft is ook van bij het be-
gin betrokken bij de ontwikkeling van XML, en is van plan
XML in allerlei producten te gebruiken. Dat is trouwens al
het geval met de ‘channels’ vanaf versie 4 van Internet Ex-
plorer.
Voor het allemaal zover is betekent dit roeien met de rie-
men die we hebben, bijvoorbeeld documenten maken in
Word in Word format en tabellen vermijden, dan druk-
ken vanuit Word en wegschrijven als HTML voor WWW.
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