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XML a SGML. Standardy pokrewne.
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SGML a XML – różnice

Deklaracja SGML:
konfiguracja wyglądu znaczników, ich maksymalnej długości, itp.,
definicja używanego zestawu znaków,
określenie maksymalnych zasobów dla oprogramowania SGML-
owego,
parametry składni dokumentów SGML:

wrażliwość na wielkość liter,
możliwości minimalizacji znaczników i atrybutów;

...
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Minimalizacja w SGML-u

Znaczniki:
OMITTAG: pomijanie znaczników,
SHORTTAG: puste i niedomknięte  znaczniki,
SHORTREF: sekwencje znaków traktowane jako znaczniki,
RANK:

seria elementów różniących się tylko sufiksem numerycznym,
odwołania przy pomocy skrótu bez sufiksu.

Atrybuty:
pomijanie cudzysłowów/apostrofów,
pomijanie nazw atrybutów.
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Elementy w SGML-u

DTD:
jednoczesna deklaracja wielu elementów
zawartość typu CDATA i RCDATA,

definiowanie możliwości pomijania znaczników:
<!ELEMENT name stago etago (content-model)>

spójnik &,

wyjątki: inkluzje i ekskluzje.
Instancje dokumentów:

składnia elementów o modelu EMPTY: tylko znacznik początkowy,
encje znakowe, np. &aogon;.
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Atrybuty w SGML-u

Dodatkowe typy atrybutów:
NAME, NAMES,
NUMBER, NUMBERS,
NUTOKEN, NUTOKENS.

Dodatkowe wartości domyślne atrybutów:
#CURRENT,
#CONREF.

Atrybuty globalne.
Jednoczesne deklaracja atrybutów dla wielu elementów.

66

Inne ciekawostki przyrodnicze w SGML-u

Encje:
encja domyślna,
encje typu CDATA, SDATA, PI.

Deklaracje notacji:
możliwość deklarowania atrybutów.
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XML Namespaces

Problem:
ta sama nazwa oznacza dwa różne byty w różnych dokumentach,
dokumenty te są powiązane (np. wspólnie przetwarzane, jeden 
zanurzony w drugim, itp.)

Rozwiązanie:
przestrzeń nazw – grupa nazw oddzielona (składniowo i 
semantycznie) od innych nazw.

Status: rekomendacja W3C z 14 stycznia 1999 r.
Wątpliwości:

jak uniknąć (nieświadomego) korzystania z tych samych przestrzeni 
nazw do różnych celów,
jak definiować przestrzenie nazw.
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Deklarowanie i wykorzystanie przestrzeni nazw

<xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/XSLT/Transform/1.0"
xmlns:szz="http://SzymonZiolo.waw.pl">
<xsl:template match=”wzorzec”>
<szz:template><xsl:apply-templates/></szz:template>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Domyślna i lokalna przestrzeń nazw

Domyślna przestrzeń nazw:
<reln xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-MathML/">

<eq/><cn>2</cn><cn>4</cn>
</reln>

Lokalna przestrzeń nazw:
<reln xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-MathML/">

<eq/><cn>2</cn><cn>4</cn>
<notatka xmlns="">Czy to jest poprawne?</notatka>

</reln>
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Widoczność przestrzeni nazw

<?xml version="1.0"?>
<!-- initially, the default namespace is "books" -->
<book xmlns='urn:loc.gov:books'

xmlns:isbn='urn:ISBN:0-395-36341-6'>
<title>Cheaper by the Dozen</title>
<isbn:number>1568491379</isbn:number>
<notes>
<p xmlns='urn:w3-org-ns:HTML'>
This is a <i>funny</i> book!

</p>
</notes>

</book>
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Przestrzenie nazw atrybutów

<book xmlns:xlink="http://www.w3.org/XML/XLink/0.9">
<chapter number="1" xlink:type="simple" xlink:href="...">

<title>Introduction</title>
</chapter>

</book>

Atrybut bez prefiksu jest formalnie w innej przestrzeni nazw niż
element!

element chapter jest w domyślnej przestrzeni nazw,
atrybut number jest w przestrzeni nazw elementu chapter,
atrybut type jest w przestrzeni nazw XLink.

1212

Ograniczenia

Zabronione:
użycie niezadeklarowanego prefiksu przestrzeni nazw,
dwa atrybuty o tej samej nazwie i różnych prefiksach wskazujących 
na tą samą przestrzeń nazw:
<x xmlns:n1="http://www.w3.org"

xmlns:n2="http://www.w3.org" >
<bad a="1" a="2" />
<bad n1:a="1" n2:a="2" />

</x>

ale to jest legalne:
<x xmlns:n1="http://www.w3.org"

xmlns="http://www.w3.org" >
<good a="1" b="2" />
<good a="1" n1:a="2" />

</x> 
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Przestrzenie nazw a DTD

Dwa różne światy:
przestrzenie nazw sprawdzają się w dokumentach bez definicji 
struktury,
definiując DTD powinniśmy się obejść bez przestrzeni nazw.

Jeśli koniecznie chcemy używać ich razem:
<!ELEMENT szz:p (#PCDATA)>
<!ATTLIST szz:p xmlns:szz CDATA #FIXED

"http://SzymonZiolo.waw.pl/paragraf">
<!ELEMENT pesel:p (imie, nazwisko, data-ur, stan-cyw)>
<!ATTLIST pesel:p xmlns:pesel CDATA #FIXED

"http://pesel.gov.pl/person">
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XPath – XML Path Language

Problem:
jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML.

Rozwiązanie:
drzewiasty model struktury dokumentu,
normalizacja zawartości dokumentu (ten sam byt, choć różnie 
zakodowany, jest tak samo reprezentowany w modelu),
język ścieżek w drzewie struktury.

Status: Rekomendacja W3C z 16 listopada 1999 r.
Zastosowania:

XSL,
XPointer,
...
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XPath data model

Modelowanie dokumentu przy pomocy drzewa:
węzeł root,
węzły elementów,
węzły atrybutów,
węzły tekstowe,
węzły instrukcji przetwarzania,
węzły komentarzy,
węzły przestrzeni nazw.

Własności węzłów:
string-value,
normalizacja odwołań do encji i sekcji CDATA,

expanded-name.
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Wyrażenia XPath

Typy wyrażeń:
node-set,
boolean,
number,
string.

Węzeł bieżący (context node).
Poruszanie się w hierarchii elementów:

/

/book/section

section/para
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Location paths

Ścieżka XPath złożona z kroków.
Opis kroku:

oś,
test węzła,
predykaty.

Przykłady:
/child::book/child::section

child::para[attribute::type="warning"]
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Osie (axes)

"Kierunki" poruszania się po modelu dokumentu:
child

descendant

parent

ancestor

following-sibling

preceding-sibling

following

preceding

attribute

namespace

self

descendand-or-self

ancestor-or-self
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Testy węzłów

Podstawowy typ węzła:
dla osi attribute: atrybut,
dla osi namespace: przestrzeń nazw,

dla pozostałych osi: element.
Testy:

nazwa węzła,
* - wszystkie węzły podstawowego typu
node()

text()

comment()

processing-instruction()

processing-instruction(target-name)
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Zapis skrócony

Skróty:
child:: można pominąć,
@ attribute::

// /descendant-or-self::node()/

. self::node()

.. parent::node()

Zapis pełny vs. skrócony – przykład:
.//para

self::node()/descendant-or-self::node()/child::para
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Predykaty

Dowolne wyrażenie.
Interpretacja:

number – prawda, gdy równy pozycji węzła w kontekście,
string – prawda, gdy niepusty,
node-set – prawda gdy niepusty.
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Przykłady

para

*

*/para

@name

@*

/doc/chapter[5]section[2]

chapter//para

chapter[title]

chapter[title="Introduction"]

employee[@secretary and @assistant]
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Ważniejsze funkcje

last()

position()

count(node-set)
name(node-set?)
string(object?)
concat(string, string, string*)
contains(string, string)
not(boolean)


	XML a SGML. Standardy pokrewne.
	SGML a XML – ró¿nice
	Minimalizacja w SGML-u
	Elementy w SGML-u
	Atrybuty w SGML-u
	Inne ciekawostki przyrodnicze w SGML-u
	XML Namespaces
	Deklarowanie i wykorzystanie przestrzeni nazw
	Domyœlna i lokalna przestrzeñ nazw
	Widocznoœæ przestrzeni nazw
	Przestrzenie nazw atrybutów
	Ograniczenia
	Przestrzenie nazw a DTD
	XPath – XML Path Language
	XPath data model
	Wyra¿enia XPath
	Location paths
	Osie (axes)
	Testy wêz³ów
	Zapis skrócony
	Predykaty
	Przyk³ady
	Wa¿niejsze funkcje

