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Dowiązania w XML-u.
Formy architektoniczne.
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XLink – dowiązania w XML-u

Linki jakie znamy (HTML):
łączą dwa dokumenty: źródło i cel linku,
źródłem linku jest zawsze element opisujący link (A, IMG).

XLink – rozszerzona koncepcja dowiązań:
dowolne elementy przechowują informacje o linkach,
informacja o linkach poza połączonymi dokumentami,
więcej niż dwa końce linku.

Status:
rekomendacja W3C z 27 czerwca 2001,
korzenie historyczne: HyTime.
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Terminologia

Zasób (resource) – dowolna adresowalna jednostka informacji lub 
usługa.
Dowiązanie (link) – jawnie wyrażona (przy pomocy elementu 
wiążącego (linking element)) relacja pomiędzy zasobami.

te zasoby uczestniczą (participate) w dowiązaniu.
Przejście (traversal) – użycie pary zasobów połączonej dowiązaniem.
Łuk (arc) – informacja o przejściu między dwoma zasobami (kierunek, 
zachowanie aplikacji, itp.):

wychodzący (outbound),
wchodzący (inbound),
niezależny (third party).
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Dowiązania XLink

Extended link:
wiąże dowolną liczbę zasobów:

zasoby zewnętrzne (np. odwołania do innych dokumentów),
zasoby lokalne (zawarte w elemencie wiążącym).

łuki opisujące sposoby przechodzenia pomiędzy zasobami,
role zasobów uczestniczących w linku,
role łuków.

Simple link:
link wychodzący,
wiąże dokładnie 2 zasoby: 1 lokalny i 1 zewnętrzny,
jeden łuk z zasobu lokalnego do zewnętrznego.
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Simple link – przykład

<osoba xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<nazwisko>Kopernik, Mikołaj</nazwisko>
<biogram>Wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, 
tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny 
wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w <geogr 
xlink:type="simple" xlink:href="Torun.xml">
Toruniu</geogr>.</biogram>
</osoba>
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Extended link - przykład

<fikcja xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type="extended">

<wypowiedz xlink:type="resource">Kopernik była kobietą!
</wypowiedz>
<film xlink:type="locator" xlink:href="seksmisja.xml"

xlink:title="Seksmisja"/>
<osoba xlink:type="locator" xlink:href="kopernik.xml"

xlink:title="Kopernik, Mikołaj"/>
<pojecie xlink:type="locator" xlink:href="kobieta.xml"

xlink:title="kobieta"/>
</fikcja>
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Składnia

Przestrzeń nazw XLink:
http://www.w3.org/1999/xlink,

zawiera globalne atrybuty:
type definition attribute: type,
locator attribute: href,
semantic attributes: role, arcrole, title,
behavior attributes: show, actuate,
traversal attributes: label, from, to.

Dostępne typy:
simple, extended, locator, resource, arc, title.
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Łuki i role

Łuk - atrybuty:
from, to – etykiety zasobów połączonych łukiem,
show – sposób wyświetlania (new, replace, embed, none, other),
actuate – czas ładowania celu łuku (onLoad, onRequest, other, 
none).

<plec xlink:type="arc" xlink:from="Kopernik"
xlink:to="kobieta"/>

Rola (zasobu – atrybut role, łuku – atrybut arcrole):
znaczenie zasobu/łuku w kontekście linku,
wartość: bezwzględny URI wskazujący na zasób identyfikujący rolę.

<osoba xlink:type="locator" xlink:href="kopernik.xml"
xlink:title="Kopernik, Mikołaj"
xlink:role="http://encyklopedia.pl/role/wspomnienie"/>
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Dozwolone atrybuty

Oto
Ofrom

OOlabel
OOactuate
OOshow

OOOOOtitle
OOarcrole

OO OOrole
ROhref

RRRRRRtype
titleresourcearclocatorextendedsimpleAtrybut
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Zagnieżdżanie elementów

Elementy znaczące:

Pozostałe podelementy nie mają znaczenia z punktu widzenia XLink.

-title
-resource
titlearc
titlelocator
locator, arc, resource, titleextended
-simple
Znaczące podelementyElement
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Złożony przykład

<environment xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type="extended"> 

<!-- an artist is bound to his influences and history -->
<artist xlink:type="locator" xlink:label="artist"

xlink:href="modigliani.xml"/>
<influence xlink:type="locator" xlink:label="inspiration"

xlink:href="cezanne.xml"/>
<influence xlink:type="locator" xlink:label="inspiration"

xlink:href="lautrec.xml"/>
<history xlink:type="locator" xlink:label="period"

xlink:href="paris.xml"/>
<history xlink:type="locator" xlink:label="period"

xlink:href="kisling.xml"/>
<bind xlink:type="arc" xlink:from="artist"

xlink:to="inspiration"/>
<bind xlink:type="arc" xlink:from="artist"

xlink:to="period"/>
</environment> 
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XLink a DTD

Brak ograniczeń na nazwy i zawartość elementów wiążących.
Deklarowanie elementów wiążących w DTD:

atrybut xmlns:xlink jako #FIXED,
atrybut xlink:type jako #FIXED,
pozostałe atrybuty: #REQUIRED lub #IMPLIED.

<!ELEMENT film EMPTY>
<!ATTLIST film
xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type (locator) #FIXED "locator"
xlink:title CDATA #IMPLIED
xlink:role CDATA #IMPLIED
xlink:label NMTOKEN #IMPLIED
xlink:href CDATA #REQUIRED> 
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Przyszłość XLink

Zastosowania:
organizowanie, kojarzenie zasobów, nawet gdy nie mamy prawa 
zapisu,
dostarczanie wartości dodanej – zbiorów linków.

Zasięg:
lokalny: serwery linków operujące na bazie linków,
Internet?

Problemy:
wizualizacja extended links,
synchronizacja zasobów i linków (Internet).
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Idea form architektonicznych

Problem: jak odwzorować dokumenty zgodne z pewną DTD na inną 
DTD?
Rozwiązanie:

meta-DTD, definiujące bazową architekturę,
client DTD,
opis odwzorowania struktury client DTD na meta-DTD.

Architectural Forms:
"Architectural Form Definition Requirements",
Aneks A.3 do drugiej edycji standardu HyTime 
(ISO/IEC 10744:1997),
wzorcowa implementacja: parser SP Jamesa Clarka.
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Przykład odwzorowania

Client DTD:
<!ELEMENT doc (header, body)>
<!ATTLIST doc

role CDATA #IMPLIED
rev CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT header
(doctitle, byline, pubdate,
cpyrt, notes?)>

<!ELEMENT doctitle (#PCDATA)>
<!ELEMENT byline (#PCDATA)> 
<!ELEMENT pubdate (#PCDATA)>
<!ELEMENT cpyrt (#PCDATA)> 
<!ELEMENT notes (#PCDATA)> 
<!ELEMENT body ...>

Meta-DTD:
<!ELEMENT biblio 

(title, author, date,
copyright)>

<!ATTLIST biblio
type CDATA #IMPLIED
version CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)> 
<!ELEMENT date (#PCDATA)>
<!ELEMENT copyright (#PCDATA)> 
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Odwzorowanie dokumentów

Client document:
<doc rev="1.0">
<header>
<doctitle>Kubuś
Puchatek</doctitle>
<byline>Milne, A. A.</byline>
<pubdate>2000</pubdate>
<cpyrt>ISBN: 83-10-10629-7
</cpyrt>
<notes>Któż nie zna Kubusia
Puchatka – najsłynniejszego
misia na świecie?</notes>

</header>
<body>
...

</body>
</doc>

Architectural document:
<biblio version="1.0">
<title>Kubuś Puchatek</title>
<author>Milne, A. A.</author>
<date>2000</date>
<copyright>ISBN: 83-10-10629-7
</copyright>

</biblio>
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Składnia

Deklaracja użycia form architektonicznych:
<?ISO10744:arch name="biblio"

public-id="-//Szymon Ziolo//NOTATION Bibliographic note"
dtd-system-id="biblio.dtd"?>

Atrybuty deklaracji:
name,
public-id,
dtd-public-id,
dtd-system-id,
form-att,
renamer-att,
suppressor-att,
ignore-data-att,
...
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Składnia

Odwzorowywanie elementów:
<!ELEMENT doctitle (#PCDATA)>
<!ATTLIST doctitle biblio NMTOKEN #FIXED "title">

Możliwości:
atrybuty #FIXED,

atrybuty z domyślną wartością (mogą być wyliczeniowe),
atrybuty #IMPLIED lub #REQUIRED.

Odwzorowanie atrybutów:
<?ISO10744:arch name="biblio" renamer-attr="bib-attrs"?>

<!ELEMENT doc (header, body)>
<!ATTLIST doc
role CDATA #IMPLIED
rev CDATA #IMPLIED
bib-attrs CDATA #FIXED "type role version rev">
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Składnia

Odwzorowywanie wartości atrybutów wyliczeniowych:
meta DTD:
<!ATTLIST para

status (draft|final) #IMPLIED>

client DTD:
<?ISO10744:arch name="doc" renamer-attr="doc-atts"?> 
...
<!ATTLIST p

doc NMTOKEN #FIXED "para"
revision (initial|approved) #IMPLIED
doc-atts CDATA #FIXED "status revision

#MAPTOKEN draft initial
#MAPTOKEN final approved">
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Zastosowania

Niezależność aplikacji od zmian w DTD:
zmienia się DTD,
pierwotną wersję DTD traktujemy jako meta-DTD,
aplikacja korzystająca z bazowej architektury nie widzi zmian.

Niezależność aplikacji od DTD:
aplikacja wykonuje użyteczne czynności na strukturze dokumentu,
użytkownicy dowolnie definiują struktury swoich client-DTDs.

Wielokrotne użycie dokumentów (ukryte konwersje).
Walidacja DTD względem reguł organizacyjnych:

reguły (np. obowiązkowa copyright-notice) wyrażone w meta-DTD,
wszystkie DTD odwzorowujemy na meta-DTD.


	Dowi¹zania w XML-u.Formy architektoniczne.
	XLink – dowi¹zania w XML-u
	Terminologia
	Dowi¹zania XLink
	Simple link – przyk³ad
	Extended link - przyk³ad
	Sk³adnia
	£uki i role
	Dozwolone atrybuty
	Zagnie¿d¿anie elementów
	Z³o¿ony przyk³ad
	XLink a DTD
	Przysz³oœæ XLink
	Idea form architektonicznych
	Przyk³ad odwzorowania
	Odwzorowanie dokumentów
	Sk³adnia
	Sk³adnia
	Sk³adnia
	Zastosowania

