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1. BEVEZETÉS
1.1

A KURZUS CÉLJA

Az információforrások számának növekedése ösztönzőleg hat az információfeldolgozás, -tárolás és –keresés hatékonyabb módszereinek kutatására. A könyvtárak automatizálásával együtt a hagyományos bibliográfiai feltárási eszközök újabb és hatékonyabb eszközökkel, megoldásokkal bővülnek. Változik a technológia, és változnak a szellemi eszközök
(szabványok, szabályzatok, metaadatok stb.) is. Alkalmazásuk megoldást jelenthet az internet előretöréséből fakadó problémákra az integrált számítógépes rendszereket használó
könyvtárakban. Ezekhez a MARC alapú zártabb könyvtári rendszerekhez képest az XML
alkalmazása nyíltabb rendszer létrehozását teszi lehetővé, aminek következtében egységes,
gyártótól független és nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló felületek létrehozására nyílik lehetőség. Ennek köszönhetően az egyes részek rugalmasan összekapcsolhatók,
valamint segítenek összehangolni a különböző hardver- és szoftvertermékek használatát.
Az internet globális világában egyre fontosabbá váló követelmény, hogy a könyvtári
OPAC-okhoz hasonló közszolgáltatások nyíltak, átjárhatók, más keresők által elérhetők,
mélyen linkelhetők legyenek. Ma ennek a követelménynek egy átlagos könyvtári rendszer
nem képes megfelelni. Az XML alkalmazása továbbá segíthet a kisebb könyvtárak számára abban, hogy elinduljon a könyvtár számítógépesítése, és a számítógépek használatával
ezek a könyvtárak is könnyíthessék mindennapi munkájukat.

1.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A TANANYAG TARTALMA (A TÍZ LECKE FELSOROLÁSA)

Az XML alapjai
Az XML editor a gyakorlatban
A dokumentumtípus-deklaráció
Az XML sémák használata
Keresés és navigáció az XML dokumentumokban
XML dokumentumok átalakítása
XML dokumentumok a böngészőkben
A bibliográfiai rekord funkciói
Rekordtípusok és szerkezetük
A jelölőnyelvek könyvtári alkalmazásának igénye

1.3

A TANANYAGRÓL RÖVIDEN

A tanegység tanulása során a hallgatók megismerik a metaadatok digitális kezelésének
jelentőségét, technikai lehetőségeit és módszereit, valamint betekintést nyernek az elterjedt
metaadat-szabványok szerkezetébe és könyvtári alkalmazásuk lehetőségeibe. Az XML, a
Dublin Core és a MARC összehasonlítása lehetőséget ad a nyíltabb és zártabb könyvtári
rendszerekben történő alkalmazások különbségeinek megértéséhez. A félév során a hallgatók megismerik az XML nyelvet, annak szerkezetét, a tagek, attribútumok, tartalmak ábrázolásának módját.
11

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK
Megtanulják a jól formázott, és érvényes XML dokumentumok elkészítésének technikáját. Megismerkednek a DTD, és az XSD struktúra leíró nyelvekkel, a dokumentumszabványok definiálásának módjával. Megismerik az XML dokumentumok feldolgozásának
lehetőségeit. Megismerkednek az XPATH keresőnyelv szintaxisával, az XML dokumentumok XSLT nyelv segítségével történő transzformálásával, valamint a XML és CSS
(Cascading Style Sheet) együttes alkalmazásával, az XML dokumentumok formázott megjelenítésének lehetőségeivel.
A tanegység az alapképzésben megszerzett ismeretekre építve fejleszti tovább a hallgatók ismereteit a különböző nemzeti MARC formátumok alkalmazhatóságáról
1.4

KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A tananyag leckéinek elsajátítása után Ön képes lesz jól formázott, és érvényes XML
dokumentumok készítésére. Kezelni tud majd egy szabadon használható XML szerkesztő
eszközt. Megismeri a DTD, és XML Shema nyelveket, így képes lesz megérteni az XMLben leírt dokumentumszabványokat, sőt akár saját dokumentumtípusait is definiálhatja. Az
XPATH és XQuery ismeretében akár nagyméretű XML dokumentumokban is fel tudja
majd kutatni a releváns adatokat. A CSS, XML dokumentumokban történő felhasználásával böngészőkben megtekinthető XML állományokat tud majd készíteni, az XSLT alkalmazásával pedig gyakorlatilag bármilyen formátumba tudja majd exportálni a jelölőnyelvvel készült állományokat.

1.5

TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK

A tananyag gyakorlat közben sajátítható el, amihez föltétlenül szükség van az irodalomjegyzékben megadott segédletek használatára.
A könyv 10 leckéje felöleli mindazokat az ismereteket, amelyekre Önnek szüksége van
az XML és a kapcsolódó technológiák megismeréséhez. A leckék nem csupán száraz tananyagot tartalmaznak, hanem megpróbálnak együtt gondolkodni az olvasóval. Problémákat, kérdéseket vetnek fel, példákat mutatnak be, feladatokat fogalmaznak meg. Minden
lecke végén önellenőrző kérdések segítik az olvasót abban, hogy felmérje saját tudását.
A könyvhöz interneten elérhető elektronikus segédanyagok tartoznak, melyet az
Metaadat-tárolási technikák című tantárgy kurzusában talál meg.
Közöttük találhatók meg azok az XML, XQuery, XSLT, és CSS állományok, amelyeket
a szerzők példaként mutatnak be, az olvasó pedig bátran használhatja őket gyakorlásra.
Kérjük, alaposan olvasson el mindent, kövesse a könyv tanácsait, próbáljon válaszokat
keresni a felvetett és az önmaga által megfogalmazott kérdésekre. Másolja gépére a kurzusban található állományokat, próbáljon ki minden példát, és kísérletezzen bátran.
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2. AZ XML ALAPJAI
2.1

CÉLKITŰZÉS

Tananyagunk első leckéjének célja, hogy bemutassa az elektronikus szövegtárolás
problémáit, és azok megoldására létrehozott eszköz kialakulását. A leckében megtanulhatja, mire van szükség egy szöveg számítógépes, szemantikai elemzéséhez. Megismerkedhet
az XML nyelv kialakulásának előzményeivel és a nyelv legfontosabb jellemzőivel. Megtanulhatja, milyen összetevők alkothatják az XML dokumentumokat, és milyen nyelvtani
szabályok betartása szükséges a jól formázott XML állomány készítéséhez.

2.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Előzmények
A World Wide Web Consortium
Az XML kialakulása
Az XML tervezésekor megfogalmazott alapelvek
Az XML dokumentum elemei
Jelölők, attribútumok
Az elemek hierarchiája
Az XML dokumentum szerkezete
Jól formázott és érvényes dokumentumok

2.3
2.3.1

A LECKE TÉMAKÖREI

AZ XML EREDETE

Előzmények

Egyre jellemzőbb, hogy felhasználók különböző, gyakran mobil hardvereszközök (PC,
PDA, iPhone, Netbook, ebbok reader) segítségével férnek hozzá az elektronikus dokumentumokhoz, de rövidesen ránk köszönt a web 4.0 korszak, amikor új eszközökkel, például
digitális televíziók segítségével töltjük le az internetes tartalmakat.
A hardver kavalkád hatását csak tovább fokozza, hogy a dokumentumok korántsem
egységes formátumokban tárolódnak, miközben a felhasználó ettől teljesen függetlenül
szeretne hozzáférni a tartalomhoz. Valójában törődni sem akar azzal, hogy milyen technikával tárolták az adott szöveget.
Az általánosan elterjed formátumok, mint például a HTML, a PDF, DOC, DOCX, RTF
problémája azonban éppen az, hogy hétköznapi felhasználó számára elválaszthatatlan módon, egy állományban írják le egy dokumentum tartalmát, szerkezetét és formátumát, azaz
megjelenési módját. A tárolt tartalom helyes megjelenítése csak a dokumentumtípust ismerő megjelenítővel lehetséges. A megjelenítők fejlesztése, időtállósága, kompatibilitása
pedig nagyon gyakran a gyártók józan belátásán, vagy puszta üzleti létén múlik. A számítógép-hálózatok és a különösen a World Wide Web megjelenése kulturális, és kommunikációs forradalmat robbantott ki. Az rohanó informatikai fejlődésben gyakran vagyunk
tanúi egy közkedvelt szabvány vagy technológia jogdíjassá válásának, a fejlesztő cég meg13
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szűnésének, vagy annak, hogy egy korábban használt dokumentumtípus támogatása megszűnik.
A legtöbb elterjed formátumról az is elmondható, hogy míg a formai megjelenésre nagy
hangsúly fektetnek, csekély fontosságot tulajdonítanak a szemantikának.
A szöveges tartalmak elektronikus tárolásának problémáit vizsgálva a fenti gondolatok
alapján juthatunk el arra a következtetésre, hogy a jelenlegi fájltípusok kevéssé alkalmasak
a hosszú távú kompatibilitásra, a maradandó értelmezhetőség biztosítására. A szöveges
dokumentumok megfelelő tárolására olyan formátum, szabvány, technológia alkalmas,
amely biztosítja a tartalom és a formátum különválasztását, ugyanakkor a szöveg szemantikai elemzését megkönnyítő metaadatok tárolását is. Az sem közömbös szempont, hogy ez
a technológia legyen teljesen független a gyártótól, azaz egy cég üzletpolitikája, esetleges
megszűnése, vagy más cégekbe olvadása ne befolyásolja a formátum létét és szabad alkalmazhatóságát.
E feladat megoldását tűzték ki célul az SGML jelölőnyelv fejlesztői. A nyelv segítségével eredetileg nagy terjedelmű ipari és kormányzati dokumentációk számítógéppel kezelhető, hardver-, és szoftverfüggetlen változatát kívánták leírni. A nyelvet arra is alkalmassá
akarták tenni, hogy a vele leírt dokumentumok információveszteség nélküli legyenek átvihetőek az eltérő hardver- és szoftverkörnyezetek között.
Az SGM nyelv elődjét a ’70-es években dolgozta ki az IBM három szakembere
Charles Goldfarb, Ed Mosher és Ray Lorie. A GML rövidítés a neveik (Goldfarb,
Mosher és Lorie) kezdőbetűiből származik. Később ezt a nyelvet fejlesztette tovább
egyikük (Goldfarb), hogy érthetőbb leírónyelvet hozzon létre. A fejlesztés nyomán
kialakul nyelv Standard Generalised Markup Language néven vált ismertté az informatikában.

1. kép Charles Goldfarb
14
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Az 1986-ban elkészült jelölőnyelv lényege az volt, hogy az egyszerű, mindenféle formázást mellőző szövegben (plain text), speciális jelölőkkel, metadatok beágyazását
tette lehetővé. Ezek segítségével a dokumentum készítője biztosíthatta a szöveg számítógépes, szemantikai elemezhetőségét.
A számítógép vajmi kevés információt tud kihámozni az alábbi egyszerű mondatból
„Magos Lázár, Hatvan, Lőrinci út 28. alatti lakos Budapesten látta meg a napvilágot, éppen a második évezred első napján.”
Hiába is tennénk föl például Lázár születési helyére vonatkozó kérdést, hiszen a
mondat, a számítógép számára csupán egy karaktersorozat. Értelmének elemzéséhez
emberi intelligencia szükséges. Bár az utóbbi években a mesterségesintelligenciakutatások jelentős eredményeket hoztak, attól még távol állunk, hogy az emberi nyelv
feldolgozására alkalmas működő szoftvereszközöket hozzanak létre.
Ha azonban a fenti szöveget, a benne foglalt adatokat metaadatokkal látjuk el, a mai
kor számítógépei és szoftverei is képesek lesznek annak szemantikai elemzésre.

1. ábra SGML példa
Látható, hogy a fenti kód is egyszerű szöveg, de a kisebb-nagyobb (<>) jelek között
elhelyezett címkék világossá teszik az egyes szavak jelentését. A technika ismerős lehet azok számára, akik láttak már HTML forrást, ami nem is véletlen, hiszen látni fogjuk, a HTML az SGML-ből származtatott jelölő nyelv.
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2. ábra A HTML és az SGML kapcsolata
A SGML egyik fontos alapelve volt, hogy a tartalmat és szemantikát tároló szövegben
nem tette lehetővé a megjelenítési formátumok rögzítését. A formai jegyek leírására
kizárólag külső állományokban volt lehetőség.
A nyelv túlságosan összetett, alkalmazása, a feldolgozó programok megírása pedig
meglehetősen bonyolult feladat volt, így az SGML széles körű alkalmazására nem került
sor. Ugyanakkor szintaktikáját, szabályait, elveit számos más jelölőnyelvben alkalmazták
(MathML, SVG, HTML, XHTML).
Félig igaz ez a sokak által ismert HTML nyelvre is, amelyet az SGML nyelv ötletét
felhasználva alakítottak ki. A HTML átvette ugyan az SGML alapszintaxisát, de figyelmen kívül hagyta annak néhány fontos alapelvét. Nem alkalmazták például a tartalom és a formátum különválasztásának elvét. Ez a nem túl szerencsés lépés, később
okozott is némi nehézséget a web fejlesztésben. Nem véletlen, hogy öt évvel a
HTML megalkotása után felvetődött a tartalom és design elválasztott tárolásának
gondolata. E gondolat jegyében született, Håkon Wium Lie és Bert Bos munkájaként
a CSS formátum leíró nyelv.
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2.3.2

A World Wide Web Consortium

1994-ben Tim Berners-Lee, a World Wide web ötletének korábbi kitalálója, és kidolgozója számos egyéb szervezet támogatásával és együttműködésével megalapította a World
Wide Web Consortiumot (W3C).

2. kép Tim Berners-Lee
A World Wide Web Consortium széles kutatói bázisra támaszkodva ajánlásokat fogalmaz meg a világhálóra (World Wide Web) vonatkozó technológiákkal, szoftverekkel, formátumokkal kapcsolatban. Bár a szervezet nem foglalkozik tényleges szoftverfejlesztéssel,
ajánlásaikat számos nagy gyártó figyelembe veszi termékeinek kialakításakor. Így az ajánlások szabványokká alakulva jelentős hatást fejtenek ki a világháló fejlődésére.
A W3C 1994-es megalakulása óta számos országban hozott létre úgynevezett regionális
irodákat, amelyek célja, hogy ötleteiket, javaslataikat, ajánlásaikat a szakmai berkeken túl,
a széles nyilvánosság előtt is ismertté tegyék. A regionális irodák honlapjain számos W3C
dokumentum honosított (lefordított) változata olvasható. A magyar iroda webhelyén
(http://www.w3c.hu) a szervezetről szóló bővebb információk mellett megtalálható számos
ajánlás fordítása is.
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3. kép A W3C Magyar Iroda honlapja
2.3.3

Az XML kialakulása

1996-ban a World Wide Web Consortium új, az SGML alapjain felépülő nyelv megalkotásába fogott, melyet XML-nek neveztek el (Extensible Markup Language). Kitűzött
céljuk egy, licenszdíjmentes, azaz szabadon felhasználható, az SGML hátrányait kiküszöbölő, de erényeit megtartó, az eredeti célokat megvalósító jelölőnyelv kialakítása volt.
2.3.4

Az XML tervezésekor megfogalmazott alapelvek

Az új nyelv kialakítását a W3C oldalán publikált, és ma is olvasható, alábbi alapelvek
mentén képzelték el:
− Az XML-nek könnyen használhatónak kell lennie az interneten: A XML-t úgy kell
kidolgozni, hogy biztosított legyen XML dokumentumok egyszerű internetes elérése, használata, megjelenítése.
− Széles körű alkalmazhatóság: Az XML lehetőségeinek nem szabad problémák egy
szűk körének megoldására korlátozódnia. Kellően általánosnak kell lennie ahhoz,
hogy széles körben lehessen alkalmazni. Jó példa erre, hogy egy olyan nagy nevű
cég, mint a Microsoft, 2007-es verziójú irodai programcsomagjának fájlformátumai, már XML alapúak.
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−

−
−

−

−

−

−

−

Kompatibilitás az SGML-lel: Az XML valójában az SGML leegyszerűsítésével,
annak részhalmazaként jött létre, így minden XML dokumentum egyben SGML
dokumentum is. Az XML így kompatibilis az SGML-lel, azaz az SGML feldolgozó rendszerek az XML dokumentumokat is képesek értelmezni.
Egyszerű támogathatóság: Cél volt az is, hogy az SGML-lel szemben az XML dokumentumok feldolgozó programjait egyszerűbben lehessen elkészíteni.
Az opcionális lehetőségek korlátozása: Az SGML egyik, eredetileg erénynek szánt
hiányossága az volt, hogy ugyanazt a feladatot több különböző módon is meg lehetett valósítani, azaz viszonylag nagy számú opcionális lehetőség kínálkozott. Ez
volt az egyik oka a kezelőprogramok nehéz megírásának. Az opcionális lehetőségek minimálisra szorítása valójában az előző pont érdekében volt fontos.
Érthetőség: Az XML-t nem pusztán strukturált adattárolásra, hanem különböző informatikai rendszerek közötti adatátvitelre is tervezték. A nyelvet ezért úgy tervezték megvalósítani, hogy az azzal leírt dokumentumok emberi, illetve gépi feldolgozásra, értelmezésre a lehető legegyszerűbb legyen.
Az XML-szabvány gyors fejlesztése: Az informatikai eszközök hihetetlenül gyors
fejlődése közben számos, sokakat érintő probléma vetődik fel. Egy probléma kezelését célzó első fejlesztések könnyen válhatnak általánosan elfogadottá, akkor is ha
azok egyébként kisebb-nagyobb hibákat tartalmaznak. Az XML kialakítása közben
cél volt az is, hogy a strukturált adattárolásra kifejlesztett jelölőnyelvvel megelőzzék a konkurens megoldásokat, biztosítva ezzel, hogy más fejlesztéseket megelőzve az XML terjedjen el.
Formális megvalósítás és tömörség: Az XML-t nyelvtanát a kibővített BackusNaur forma (EBNF) segítségével írták le. Az alkalmas volt a többértelműségek kiiktatására, az XML formátum tömörségének biztosítására.
Dokumentumok könnyű létrehozása: Az XML-t olyan nyelvként tervezték meg,
amelynek gyakorlati alkalmazása, azaz XML dokumentumok írása a lehető legegyszerűbben valósítható meg. XML állományt egy egyszerű szövegeditorral is
készíthetünk.
Lényegtelen a minimalizálás: Az XML kialakításakor fontosabb cél volt a dokumentumok egyszerű olvashatósága, mint a szöveg tömörségének biztosítása. Az
SGML-ben még lehetőség volt arra, hogy egyes jelölőket elhagyjon a fejlesztő. Ez
alkalmas volt terjengősség csökkentésére, a dokumentumok tömörebb ábrázolására, de ez az olvashatóság rovására ment. Sokak szerint egy volt az egyik oka annak, hogy az SGML nem volt alkalmas webes jelölőnyelvként való használatra. Az
XML-ben nem megengedettek ezek minimalizálások. Minden, a specifikációban
megadott jelölőelemnek a helyén kell lennie.

2.4

AZ XML KIFEJLESZTÉSÉNEK CÉLJA

Az XML kialakításának célja tehát az volt, hogy az SGML továbbfejlesztésével, létrehozzanak egy, az adatok strukturált leírását lehetővé tévő jelölőnyelvet. Olyan nyelvet,
amelynek alkalmazása biztosítja a szöveges dokumentumok eltérő hardver-, és szoftvereszközök közötti átvitelét, valamint a szöveg számítógépes programokkal történő
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szemantikai elemzését, ugyanakkor megtartja a szöveg emberi olvashatóságát, értelmezhetőségét is.

Az XML nem programozási nyelv, hanem az SGML továbbfejlesztésével keletkezett
jelölőnyelv.
A XML nyelv segítségével rögzített dokumentumok tehát ember által is értelmezhetők,
feldolgozásuk azonban általában informatikai környezetben, számítógépes programokkal
történik.
Egy XML dokumentum feldolgozó programját a továbbiakban processzornak nevezzük, a processzor szöveget elemző tevékenységét pedig értelmezésnek hívjuk.

2.5

AZ XML DOKUMENTUM ELEMEI

Az XML a HTML-lel szemben úgynevezett leíró jelölést alkalmazó jelölőnyelv. Ez azt
jelenti, hogy az XML dokumentumok szövegében elhelyezett jelölők pl.: <nev>, <lakhely>
arra szolgálnak, hogy megjelöljék, azonosíthatóvá tegyék a szöveg egy-egy részletét, és
biztosítsák annak értelmezését.

3. ábra XML elemek
A fenti XML részletből pontosan kiderül, hogy Hatvan, ebben az esetben valakinek a
lakóhelye, még Budapest az illető születési helye. Az XML dokumentumban semmiféle
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utalást nem találunk a megjelenítés módjára vonatkozóan. A fenti példa nem szabályozza,
hogy a lakóhelyet félkövér, vagy dőlt, netán 10 pontos betűkkel kell-e megjeleníteni.
A HTML, az XML-lel szemben műveleti jelölést használ, azaz a jelölők nem szemantikai, hanem műveleti szempontból azonosítják a szövegegységeket. Azt jelölik, hogy milyen
műveletre van szükség egy jelölt szövegegység megjelenítésekor. A <B>Budapest</B>
jelölés például arra utal, hogy a Budapest szót félkövér formázással kell megjeleníteni.
A leíró jelölés esetében a jelölőkkel azonosított szövegegységek csak külön állományban leírt műveletek segítségével formázhatók meg. Ez azért is jó, mert ugyanahhoz az
XML dokumentumhoz többféle dizájnt megvalósító külső fájlok készíthetők.
2.5.1

Jelölők, elemek

Az XML, a szöveg értelmi tagolását, a szövegrészek azonosítását jelölők teszik lehetővé. A jelölők, más néven elemek a szöveg többi részétől jelölőkóddal, kisebb vagy nagyobb jelekkel (< >) elválasztott elnevezések. A jelölőkódok pontosan megjelölik, hol
kezdődik, és hol végződik egy elem a szövegben: <varos>Hatvan</varos>
− Az XML-ben nincsenek előre meghatározott elemek, azok elnevezése a dokumentum készítőjének feladata. Éppen ez teszi alkalmassá az XML-t szinte tetszőleges
adatok strukturált leírására. Az elemek elnevezésekor célszerű beszédes, a jelölt
szöveg szemantikai értelmezését segítő elemneveket választani. A <varos> jelölő
neve világossá teszi, hogy az azonosított szöveg egy város. Egyébként a név lehetett volna <v>, vagy akár <x> is, de az ilyen nevek nem segítik a dokumentum
ember általi olvasását és értelmezését.
− Van azonban megkötés a nevet alkotó karakterekre vonatkozóan. Erről rövidesen
külön szakaszban olvashat.
− A jelölők mindig párosak, azaz egy nyitó és záró részből állnak <varos>…</ varos
>. Ezeket nyitó jelölőelemnek, illetve záró jelölőelemnek nevezzük. A záró jelölőelem csak abban különbözik a nyitótól, hogy a név előtt perjelnek (/) kell lennie.
− A jelölők mindig a nyitó és záró jelölőelem közötti, úgynevezett beágyazott szöveget azonosítják, jelölik meg. A beágyazott részt elemtartalomnak, a nyitó és záró
jelölőelem, valamint az elemtartalom együttesét pedig hordozóelemnek hívjuk.
Például:
<varos>Hatvan</ varos >
A <varos> a nyitó jelölőelem, a </varos> a záró jelölőelem, Hatvan az elemtartalom, a <varos>Hatvan</ varos > pedig a hordozóelem.
−

−

Előfordulhat, hogy egy jelölőben nincs tartalom, a jelölő üres. <telefon></telefon> Ilyenkor beszélünk üres elemről. Bár az XML-ben nincs lehetőség
tömörített ábrázolásra, az ilyen eset mégis kivétel. Üres elemek esetében a nyitó és
záró rész egyesítve < elemnév /> formában is leírható. Például: <telefon />
A jelölők egymásba is ágyazhatók, azaz egy jelölt szövegrészben további jelölők
helyezkedhetnek el. Ez alkalmat ad arra, hogy a jelölők jelölésével hierarchikus
adatstruktúrát építsünk fel. Ebben a példában jól látszik, hogy a Budapest szöveg
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egy város neve, amely egyben személynek, mégpedig magos Lázárnak a születési
helye.

Az elemek nevei
Használható karakterek
Az elemneveknek betűvel, vagy alulvonás jellel (_). kell kezdődnie, amit betűk, számjegyek, pontok, kötőjelek tetszőleges hosszúságú kombinációja követhet.
Szóközök
Az elemnevekben nem használhatók úgynevezett white space karakterek. Ilyen például a szóköz, a tabulátor karakter, a sorvégjel.
Kis- és nagybetűk
A nevekben megkülönböztetjük a kis- és nagybetűket. A <LAKHELY> és a <lakhely>
két különböző jelölőnek számít. Ebből sok félreértés és hiba adódhat, ezért célszerű vagy
csak nagy-, vagy csak kisbetűt használni.
Előtag
Kerülendők az „xml” karakterlánccal kezdődő nevek, mert ezeket fenntartott neveknek
tekintjük.
2.5.2

Attribútumok

Az XML dokumentumokban nemcsak tényleges szövegrészeket, hanem gyakran a jelölőket is jellemezük. Erre a célra alkalmasak lehetnek a jelölők nyitó részében elhelyezhető
úgynevezett attribútumok. Az attribútum egy név-érték páros, amely a jelölő valamilyen
tulajdonságát és annak értékét adja meg. A paraméter neve és értéke között egyenlőségjelnek kell lennie, az értéket idézőjelbe kell tenni.
Nem biztos, hogy egy személy lakóhelyében a <varos> jelölő használata szemantikailag indokolt, hiszen nem mindenki városban születik. Szerencsésebb lenne, ha a
<telepules> jelölőt alkalmaznánk. Ebben az esetben azonban nem derül ki, hogy az
adott település város, falu, esetleg nagyközség-e. Ha azonban használjuk a tipus attribútumot, annak értékével pontosan megadhatjuk, hogy milyen településről van szó.
Hasonló a probléma az <utca> jelölővel. Ehelyett inkább a <kozterulet> jelölőt használjuk, és egy attribútummal jelöljük annak fajtáját.
<lakhely>
<telepules tipus=”varos”>Hatvan</telepules>
<kozterulet fajta=”utca”>Lőrinci</kozterulet >
<hazszam>28</hazszam>
</lakhely>

Az XML-ben nem csak az elemek, de azok attribútumai is szabadon megválaszthatók.
Nincs előre definiálva, hogy miféle attribútumokat használhatunk. Neveik megadásakor
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ugyanazokat a névadási szabályokat kell alkalmaznunk, mint az elemnevek esetén. A példában magadott szöveg természetesen kiváltható további elemek bevezetésével is.
<lakhely>
<telepules>
<varos>
Hatvan
</varos>
</telepules>
</lakhely>

Ha döntenünk kell, hogy melyik megoldást válasszuk, vegyük figyelembe a következő
szempontokat:
− Az elemek az adatok struktúráját írják le.
− Az attribútumok az elemet jellemzik, arról valamilyen további információt szolgáltatnak.
2.5.3

Entitások

Láthatjuk, hogy az XML szintaxisa nem túl bonyolult. Problémát okozhat azonban az,
ha az elemekkel jelölt szöveg olyan karaktereket tartalmaz, amelyeknek szerepük lehet a
dokumentumszerkezet leírásában. Tipikusan ilyenek a kisebb jelölőkódok („<” „>”) , de
ide tartozik az ’&’ jel, az aposztróf (’) és az idézőjel („) is. Az ilyen speciális karakterek
használatát teszik lehetővé az úgynevezett entitások.

Általános entitások
Az entitások, vagy más néven egyedek, leginkább a programozásban használt változókhoz, vagy még inkább a konstansokhoz hasonlíthatók. Az entitások valamilyen értékből
(entitás érték), és az értékhez kapcsolt elnevezésből (entitásnév) állnak.
Ha egy XML dokumentum szövegében bárhol használni akarunk egy entitásértéket, akkor az érték helyett az entitás nevét tartalmazó entitáshivatkozást helyezünk csak el. Az
entitások értéke lehet egy hosszabb szöveg, vagy akár egy speciális karakter kódolt változata is.
Természetesen mielőtt egy entitásra hivatkoznánk, össze kell kapcsolni egy entitásnevet
és egy értéket, azaz az entitást létre kell hozni, deklarálni kell. Erről a következő, DTDkről szóló fejezetben beszélünk. Most csak arra van szükség, hogy a hivatkozásokat megértsük. tegyük föl, hogy deklaráltuk az EKF nevű entitást, amelynek „Eszterházy Károly
Főiskola” az értéke. Ha az XML dokumentumban bárhová az „Eszterházy Károly Főiskola” szöveget kell elhelyeznünk, nyugodtan helyettesíthetjük azt az entitáshivatkozással.
A hivatkozás jelentése: „Erre a helyre az entitás értékének kell kerülnie!”
Az entitáshivatkozásokat mindig & jellel kezdjük, és pontosvesszővel (;) zárjuk. E közé
a két karakter közé gépeljük az entitás nevét: &EKF;
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Beépített entitások
Az XML dokumentumok foglalt karaktereit, a <,>,”,’,& jeleket csak entitás hivatkozások formájában használhatjuk a szövegben. Ezek entitásait nem kell külön deklarálni, mert
azok az XML nyelv részét képezik.
Entitás
<
>
„
’
&

Név
lt
gt
quot
apos
amp

Hivatkozás
&lt;
&gt;
&quot;
&apos;
&amp;

Ha tehát a dokumentum szövegében az & jelet szeretnénk használni, a megfelelő entitás
hivatkozásával kell helyettesítenünk azt: &amp;

2.5.4

Az elemek hierarchiája

Az XML azért alkalmas az adatok strukturált leírására, mert lehetővé teszi, hogy egy
elem tartalma, egy vagy több további elem is lehessen. Amikor egy elem legalább egy
további beágyazott elemet tartalmaz, akkor szülő elemnek, a beágyazott elemet pedig
gyermek elemnek nevezzük. Beágyazáskor a szülőnek teljes egészében tartalmaznia kell a
gyermek elemet, azaz tilos egy gyermek nyitó jelölőelemét a záró jelölőelem nélkül beágyazni.
Az XML-ben a beágyazások mélysége tetszőleges, azaz egy gyermek elembe további
gyermek elemeket ágyazhatunk be. Szabály azonban, hogy az egész dokumentumot egyetlen szülőelembe kell ágyazni. Ezt az elemet nevezzük a dokumentum gyökér elemének.
<dolgozok>
<szemely>
<nev>
<csalad>Magos</csalad>
<uto>Lázár</uto>
</nev>
<lakhely>
<telepules tipus="varos">Hatvan</telepules>
<kozterulet fajta="utca">Lőrinci</kozterulet >
<hazszam>28</hazszam>
</lakhely>
<szulhely>
<telepules tipus="varos">
Budapest
</telepules>
</szulhely>
<szulido>
1985.12.04
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</szulido>
</szemely>
<szemely>
<nev>
<csalad>Mikó</csalad>
<uto>Mónika</uto>
</nev>
<lakhely>
<telepules tipus="falu">Tar</telepules>
<kozterulet fajta="tér">Hunyadi</kozterulet >
<hazszam>5</hazszam>
</lakhely>
<szulhely>
<telepules tipus="varos">
Pásztó
</telepules>
</szulhely>
<szulido>
1982.05.10
</szulido>
</szemely>
</dolgozok>

2.5.5

Nem elemzett tartalom

Az entitások kapcsán már szó esett a speciális, foglalt karakterekről. Tudjuk, hogy azok
csak entitáshivatkozások formájában illeszthetők a szövegbe. Ha azonban az ilyen speciális
karakterek túl nagy számban fordulnak elő, a hivatkozások használata fárasztó lehet.
Ilyenkor van lehetőség van nem elemzett tartalomként elhelyezni őket a szövegben. A
nem elemzett tartalmat, az XML dokumentumot elemző szoftverek nem vizsgálják át, így
az abban lévő karaktereket sem érthetik félre. A nem elemzett tartalmat a <![CDATA[ …
]]> jelöléssel kell megadni.
<![CDATA[ Nem elemzett tartalom. Lehet benne bármilyen karakter: >, < , & „ , ’ ]]>
2.5.6

Megjegyzések

Az XML dokumentumban elhelyezhető olyan részek, amelyeket az elemző programok
figyelmen kívül hagynak, ugyanakkor a dokumentum készítője számára hasznos információt adhatnak.
Az ilyen megjegyzéseket az HTML nyelvhez hasonlóan „<!--„ és „-->” jelel közé kell
beszúrni.
<!-- ez egy megjegyzés -->
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2.5.7

Az XML deklaráció

Lassan megismerjük az XML dokumentum összes lehetséges elemét, de nem ejtettünk
még szót a dokumentumok kötelező első sorának tartalmáról.
Az XML ajánlás szerint a dokumentum első sorában az XML deklarációnak kell szerepelnie, ami az adatszerkezetet értelmező számítógépes programok számára ad meg információkat.
A deklaráció az „<?xml” és ... „?>” karaktersorozatok között elhelyezkedő, speciális
attribútumokból áll:
− version: Az XML verziószámát adja meg. Értéke általában 1.0. Pl.: version=”1.0”
− encoding: A dokumentum karakterkódolása. Szerencsés az állományt UTF-8 kódolással készíteni. Pl.l: encoding=”UTF-8”

2.6

AZ XML DOKUMENTUM SZERKEZETE

A szabványos XML dokumentum a fenti elemek ismeretében egyszerűen összeállítható.
A dokumentum első sorában foglal helyet az XML deklaráció.
A következő sorban a gyökérelem nyitó része található, amelynek záró része alkotja a
dokumentum utolsó sorát.
A gyökérelembe ágyazott gyermekelemek rendelkezhetnek attribútumokkal, tartalmuk
pedig lehet további gyermekelem, és tényleges szöveg is. A dokumentum bármelyik sorában elhelyezhetünk megjegyzéseket.
2.6.1

Jól formázott dokumentum

Az XML dokumentum elemiről azok attribútumairól, a beágyazás módjáról, a dokumentum szerkezetről szóló eddigi ismeretek az XML nyelvtani, vagy másként szintaktikai
szabályai.
Jól formázottnak nevezzük az olyan XML dokumentumot, amely szerkezetében és a
jelölők ábrázolásában is megfelel a nyelvtani szabályoknak.
Jól formázott XML dokumentum az, amelyet az XML nyelvtani szabályainak betartásával alakítottak ki.
Mint láttuk a jól formázottság kritériumai nem határozzák meg, hogy milyen elemeket,
és milyen attribútumokat használunk a dokumentumban. Ez teljes egészében az ábrázolandó adatszerkezeten, és a dokumentum szerkesztőjének belátásán múlik.
2.6.2

Érvényes XML dokumentum

Amikor egy XML dokumentum elkészítésébe fogunk a nyelvtani szabályok ismeretében megalkotjuk az adatszerkezetet, Eldöntjük, mi lesz a gyökérelem, és milyen gyermekelemekre lesz szükség, elgondolkodunk a szükséges attribútumokon, meghatározzuk a
gyermekelemek egymásba ágyazásának módját.
Ezt követően létrehozzuk magát a dokumentumot. Elfordul, hogy egy dokumentum tervezője és létrehozója ugyanaz a személy, de nem ritka az sem, hogy valaki megtervez egy
dokumentumot, de az adatokat mások rögzítik a megtervezett adatszerkezetnek megfelelően.
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Ilyen esetben biztosítani kell, hogy az adatok valódi tárolását végző személyek valóban
kövessék a fejlesztő által kialakított adatszerkezetet.
Amikor egy XML dokumentum mindenben megfelel egy előre meghatározott adatszerkezet felépítésének, akkor érvényes dokumentumnak nevezzük.
A DTD-kről, XML sémákról szóló leckékben megtanulhatja majd, milyen eszközök
állnak rendelkezésre egy dokumentum adatszerkezetének leírására, és érvényességének
ellenőrzésére.

2.7

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a leckében betekintést nyertünk a szöveges adattárolás problémáiba, az azok
megoldására megvalósult fejlesztésekbe. Megtanultuk, milyen elképzeléseket követve
fejlesztették ki az XML nyelv elődjének számító SGML-t, és milyen elvek alapján kezdték
el, a szöveges adatok, strukturált tárolására napjainkban használt XML kialakítását.
A leckében megismertük az XML dokumentum elemeit, az XML deklarációt, a megjegyzéseket, elemeket, attribútumokat, nem értelmezett szövegeket. Megtanultuk, miként
ágyazhatjuk egymásba a gyökérelem gyermekelemeit. Megismertük a jól formázott, és az
érvényes XML dokumentumok fogalmát.

2.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen céllal hozták létre az SGML nyelvet?
Miért nem terjedt el széles körben az SGML használata?
Mik az SGML legfontosabb alapelvei?
Milyen szerepe van a W3C-nek az XML kifejlesztésében?
Mi köze van az XML-nek az SGML-hez?
Miért mondjuk, hogy az XML leíró jelölést használ a HTML műveleti jelölésével szemben?
Milyen jelölőket használhat az XML dokumentumokban?
Mi alapján dönti el, hogy elemet vagy attribútumot használjon a szöveg egy
pontjának jellemzésére?
Mi az a gyökérelem?
Mire való az XML deklaráció?
Mikor jól formázott, és mikor érvényes egy XML dokumentum?
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3. AZ XML EDITOR A GYAKORLATBAN
3.1

CÉLKITŰZÉS

Az előző lecke talán azt sejteti, hogy a hátralévő fejezetek átolvasása alatt valamiféle
poros szövegeditorral bajlódva tengetjük baljós napjainkat, szövegekről, és szemantikus
elemzést biztosító jelölőkről gyártunk meddő elméleteket, a gyakorlati hasznot nélkülöző
dolgokról beszélgetünk.
Nos, a következő nyolc lecke gyakorlati jelentőségét illetően, hiába is áradozna e sorok
szerzője. Azt, hogy mire, és mekkora haszonnal fogja majd használni az itt tanultakat, arról
csak a derék olvasó hozhat visszamenően döntést, mégpedig a diplomaosztót követő, néhány évtized elteltével.
Arra azonban már most ígéretet tehetünk, hogy az egyelőre bársonymosolyú tanulni vágyónak később sem kell a Jegyzettömb Nirvánát idéző ablaka előtt átadnia magát az örök
lemondásnak. Éppen ellenkezőleg: olyan szoftvereszközt kap a kezébe, amely a számítógépes szövegfeldolgozás legnagyszerűbb funkcióival kecsegtet. Az alkalmazás igazi ékkő
a számítógépes szövegfeldolgozás koronáján. Fényét pedig még szikrázóbbá teszi az a
magyar ember számára a leghétköznapibb érzéseket is katartikussá fokozó tény, hogy a
szoftver nem kerül egy fillérbe sem. Használata teljesen ingyenes. Bár az EditiX megvásárolható kereskedelmi csomagban, a gyártó honlapjáról letölthető, és korlátlan ideig használható a program ingyenes változata is, amelyben csupán néhány, a fizetős nagytestvérben
egyébként rendelkezésre álló eszközt tiltottak le.
Ígéretet teszünk arra, hogy ilyesmi tananyagunk egyetlen pontján sem fordul többé elő,
most arra kérjük a kerek szemekkel bámuló olvasót, hogy ezt a leckét ne tanulja meg! Egyszerűen olvassa át, és kövesse nyomon a szoftver felületén is az itt leírtakat. E módszertani
harakirinek is beillő kérésre pedig azért szántuk el magunkat, mert a leckében számos
olyan lehetőséget mutatunk majd be, amelyek jelentőségét és gyakorlati használt csak a
későbbi fejezetekben láthatjuk majd át. Tehát olvassa most úgy a következő oldalakat,
hogy később mutatóujjával és szemöldökével az ég felé szökellve, a környeztében ülőket
zavarodott pillantásokra késztetve, így kurjanthasson fel: Ahhhhhhhááááááá!

3.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Az EditiX telepítése
A program funkciói
A felhasználói felület
Állománykezelés
XML állományok szerkesztése
DTD-k és sémák szerkesztése
XPath, XQuery kifejezések szerkesztése az EditiX felületén
XML dokumentumok transzformálása
XML dokumentumok megjelenítése böngészőkben
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3.3

AZ EDITIX TELEPÍTÉSE

A bevezetőben égig magasztalt szoftver a JAPISoft cég EditiX 2010 nevű terméke. A
program webhelye a http://www.editix.com/ címen érhető el. Mint a legtöbb XML editor,
az EditiX is Java virtuális gépen fut, ezért telepítése előtt a Java VM-nek (Java VM 5.x.) is
a gépünkre kell kerülnie. A h ttp ://fr ee. edit ix.co m /do wnload /ed itix 2 010 - f re e winj r e.e xe címről letölthető változat beépítve tartalmazza a virtuális gépet. Ha ezt telepítjük fel, a Java VM is felkerül a gépünkre. A jóval kisebb fájlméretű
h ttp://f re e.e diti x.co m /d o wn lo ad /ed itix 201 0 - f ree - w in.ex e változat Java VM nélküli
telepítést tesz lehetővé.
A program telepítéséhez egyszerűen futtatni kell a letöltött telepítőprogramot.

4. kép Az EditiX honlapja
A telepítésre javasolt szoftver ingyenes, és korlátlan ideig használható, azonban néhány – a kereskedelmi verzióban megtalálható – eszközét letiltották. Ezekre egyelőre
nem is lesz szükség, de ha az olvasó mégis a teljes változattal szeretne dolgozni, akkor telepítheti és az ezt követő 30 napos időszakban kipróbálhatja az összes lehetőséget.
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3.4

A PROGRAM FUNKCIÓI

Egy program használatba vétele előtt célszerű tisztáznunk, hogy mire is tudjuk majd
használni az alkalmazást. Ez egyrészt várakozással teli izgalommal tölti el a felhasználót, –
és mint tudjuk a motiváció sok, a mindennapos munka során elénk tornyosuló nehéz helyzeten képes átsegíteni az embert – másrészt pedig célirányossá tesz a program felfedezését.
Mit várunk tehát egy XML editortól?
Az XML állományok gyakorlatilag plain textek, azaz egyszerű karakterekből felépülő
szövegek. Szerkesztésükhöz csupán egy olyan editorra van szükség, mint a Jegyzettömb,
de a kényelmes munkához azért jó, ha egyéb funkciók is rendelkezésre állnak.
Az XML editorok valójában számos XML kezelésben hasznos kiegészítő funkcióval
felruházott szöveg editorok. Sietünk azonban leszögezni, hogy éppen ezek a „kiegészítő”
funkciók teszik érdekessé az EditiX típusú programokat. Éppen ezek világítanak rá, hogy
mennyi mindenre lehet alkalmas egy sima szöveges dokumentum.
Lássunk az EditiX funkcióinak rövid felsorolását:
− Editálás: Szöveges állományok létrehozása, megnyitása, szerkesztése, mentése.
− Többféle formátum: Különféle állományformátum kezelése. (XML, DTD, XSD,
XSLT, TXT)
− Sintax highlight: Az állomány formátumának megfelelő szintaxiskiemelés, azaz a
különböző nyelvi elemek elérő színekkel jelölése.
− Hibajelzés: A szintaktikai hibák jelzése már gépelés közben.
− Javítási javaslatok: A kijelzett szintaktikai hibák rövid magyarázata, a javításra
vonatkozó javaslatok megjelenítése.
− Érvényesítés: A létrehozott XML állományokhoz a dokumentumtípust leíró DTD,
vagy XML séma kapcsolható, és így az XML érvényessége ellenőrizhető.
− Szerkesztési javaslatok: Ha a szerkesztett XML érvényességét megadott DTD,
vagy séma írja le, a program már szerkesztés közben javaslatokat tesz a következő
elem, vagy attribútum begépelésekor. A javaslat elfogadásakor a megfelelő szöveg
automatikusan kerül a dokumentumba. Ezzel rengeteg gépelési időt takaríthatunk
meg, és csökkentjük a gépelési hibák esélyét is.
− Feldolgozás: Az EditiX beépített XML processzorral rendelkezik, így nem csak
állományok készítésére, hanem kész dokumentumok feldolgozásra is alkalmas.
− Grafikus szerkesztők: Egyes feladatok, (mint például XML sémák készítése, jól
átlátható grafikus felületen is elvégezhető. A grafikus szerkesztőkkel rengeteg gépelés takarítható meg, de használatuk csak akkor ajánlott, ha már ismerjük az elvi
hátteret.
− Sémák létrehozása XML-ből: Az EditiX kereskedelmi változata alkalmas meglévő XML állományok szerkezetének elemzése után XML sémák előállítására.

3.5

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Miután áttekintettük a program alapvető funkcióit, ismerkedjünk meg felhasználói felületével és kezelésével.
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3.5.1

Indítás

Windows operációs rendszerben telepítés után a Start menü Programok almenüjében
megtalálható EditiX-Free-XML Editor2010 almenü editix-xmleditor paranccsal indíthatjuk a programot.
3.5.2

A grafikus felület

A program alaphelyzetben a Tip of the day párbeszédablak megjelenítésével indul,
amelyben a használatra vonatkozó egy- vagy kétmondatos tippeket olvashatunk, majd az
Info ablakban leheletfinom marketingötletként az orrunk alá dörgöli, hogy hol vásárolhatjuk meg a kereskedelmi változatot.

5. kép Az EditiX indulása
A kezelőfelület a szokásos menüsorra és eszköztárra, az ez alatt elhelyezkedő dokumentum területre és a képernyő legalsó részén látható állapotsávra tagolódik.
A dokumentumterületen lesznek láthatók, és kis fülekkel kiválaszthatók az állományok
szerkesztésre alkalmas dokumentumlapok. Természetesen több dokumentumot kezelhetünk majd egy időben. Indításkor a Starting lap látszik kissé helypazarló módon, csupán
az EditiX logója, valamint néhány hivatkozás található.
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4. ábra az EditiX felülete
A program használata során a dokumentumlapoktól balra különböző eszközök (File
browser, XQuery, XPath) paneljei jelenhetnek meg.
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5. ábra Panelek az EditiX felületén

3.6

ÁLLOMÁNYKEZELÉS

Munkánk legelemibb része, hogy tudjunk új állományokat készíteni, meglévő fájlokat
megnyitni, menteni. Az alapvető fájlkezelő műveletek az eszköztár első négy gombjával
végezhetők el. A harmadik gomb a Save as… funkció megfelelője. A gomboknak megfelelő parancsok természetesen a File menüben is megtalálhatók.
A szokványos parancsok mellett hasznosak lehetnek a különböző Browserek, amelyek a
képernyő bal szélére kerülő Browser panelben a lokális, ftp-vel, vagy http-vel elérhető
fájlrendszerek könyvtárszerkezetét teszik tallózhatóvá.
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6. ábra A File Browser panel
3.6.1

Fájlok gyors megnyitása

Az olvasó rövidesen látni fogja, hogy egy szövegfeldolgozási feladat megoldása közben
általában több állományt kell kezelni. Ezek gyors megnyitására kifejezetten alkalmas pél-
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dául a File Browser panel megnyitása. Az itt kiválasztott könyvtárt az EditiX megjegyzi, és tartalmát a legközelebbi indításkor is megjeleníti a tallózó panelen.
A File Browser panel elő megnyitásakor az EditiX hosszabb rövidebb időre kómába
esik. Semmiféle felhasználói beavatkozásra nem reagál, még a bezárás gomb sem
működik. A jelenség ijesztő, de teljesen ártalmatlan. Mindössze arról van szó, hogy a
program feltérképezi a fájlrendszert, és ez rövid időre tejesen leköti a figyelmét.
Érdemes megfigyelni, hogy a File Browser (valójában maga az alkalmazás) különböző ikonokkal jelzi a fájlok típusát. Az XML állományokat például kék, az XSD-ket, és
DTD-ket piros, az XSL-eket zöld, a HTML fájlokat sárga csillag, míg a CSS-eket földgömb jelzi.
A File Browser-ben a panel alján lévő (Miért éppen ott?) gombbal választhatjuk ki a
megjelenítendő könyvtárt. A fájlokat dupla kattintással, vagy a panel tetején lévő + jeles
gombbal nyithatjuk meg. Ha a panel túl nagy helyet foglalna el, nyugodtan zárjuk be, a fájl
menüből, vagy a Ctrl+Shift+1 billentyűkombinációval abban az állapotban jelenik meg,
ahogyan legutoljára hagytuk.
3.6.2

Új állomány létrehozása

Az EditiX különböző típusú szövegállományok kezelésére alkalmas. A File/New paranccsal indított létrehozáskor, a New document ablakban választhatjuk ki a megfelelő
típust.

3.7

XML ÁLLOMÁNYOK SZERKESZTÉSE

A dokumentumlap a kezelt állomány típusától függően eltérő összetételű lehet. Az
XML állományok szerkesztésekor három részre tagolódik. Jobb oldalon a fájl szöveges
tartalma, a bal oldal felső részén lévő struktúra keretben, az elemek fastruktúrája,
alsó attribútum keretben pedig a kiválasztott elem attribútumai látszanak. A bal oldali keretek új, üres XML készítésekor kezdetben üresek, a jobb oldali keretben az XML
deklaráció és egy EditiX által elhelyezett megjegyzés olvasható. A szövegkeret bal szélén számozás segíti a fájl sorainak azonosítását. Később a sorszámoszlopban különböző
markerek jelenhetnek meg.
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7. ábra XML dokumentum az EditiX-ben
3.7.1

Entitások

Mint tudjuk az XML elemek tartalmában (kivéve a nem elemzett tartalmat:
<![CDATA[…]]) nem használhatjuk az elemhatároló jeleket. Ilyenkor azok karakter entitását kell begépelni. A használható karakterentitások kezelését és begépelését könnyíti meg
a Character reference view panel, amit a View/Window menüben, vagy a
Ctrl+Shift+6 billentyűkombinációval nyithatunk meg.
3.7.2

Szintaktikai elemzés

A fájl tartalmának begépelésekor a program folyamatosan figyeli, elemzi a bevitt szöveget, és jelzi, ha az rosszul formázott, vagyis nem felel meg az XML szintaktikai előírásainak. Ilyenkor a sorszámoszlop hibasorában, illetve a dokumentumlap fülén piros bogárka
jelzi a bug-ot. Ha nem lennénk tisztában a hiba okával, a Ctrl+K billentyűkombinációval
megjeleníthető üzenetkeretben kaphatunk bővebb tájékoztatást.
A hiba javítása után a bug jel eltűnik.
Amikor elemet írunk be az állományba, a nyitó rész begépelése után automatikusan
megjelenik a záró rész is, így erre nem kell külön koncentrálni. Ha mégis letöröljük a záró
részt, azonnal megjelenik a bug jel. Erre egyébként akkor lehet szükségünk, ha üres elemet
hozunk létre és rövidített formát akarunk használni (pl.: <konyv />).
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3.7.3

Szintaktikai kiemelés

Az XML szöveg olvasását nagyban segíti a szintaktikai kiemelés, a különböző strukturális elemek eltérő színű megjelenítése. Az XML nevek (elemek, attribútumok nevei) kék,
az idézőjelek közötti szövegek vörös, a beágyazott szövegtartalmak fekete színnek jelennek meg.
3.7.4

A szöveg tagolása

Az XML tartalom bevitelekor az EditiX behúzással tagolva teszi átláthatóbbá, könnyben olvashatóbbá a szöveget. Ezt érdemes elfogadni, de természetesen felülbírálható. Ha
mégis úgy döntünk, hogy szeretnénk behúzásokkal megfelelően tagolt szöveget előállítani,
az XML/Format almenü parancsaival átalakíthatjuk a szöveg tagolását. Ezek a parancsok
nem változtatják meg az XML szerkezetét, vagy a beágyazott tartalmakat, csak az XML
forrás tördelését szabályozzák.
3.7.5

Jól formázottság, az érvényesség ellenőrzése

Az EditiX már gépelés közben jelzi a jól formázottságot sértő szintaktikai hibákat. Ha
az érvényességet is ellenőrizni szeretnénk, az XML/Check this document parancsot, vagy
az eszköztár Chech or validate this XML document gombját kell választanunk. A
parancs hatására a Your documnet is correct üzenet jelenik meg, ha az editor nem talált
hibát. A jól formázottságot sértő hibákat a szokásos bug jelek jelzik. Az érvényességet
illető hibákat hasonlóan jelzi a program, de az üzenet keretben megjelenik a hiba rövid
leírása is.

8. ábra Rosszul formázott dokumentum
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3.8
3.8.1

DTD-K ÉS SÉMÁK

DTD és XML Schema szerkesztése

Mint arról a következő két leckében olvashat, ahhoz, hogy a program ellenőrizni tudja egy
XML dokumentum érvényességet, DTD-vel, vagy XML sémával kell leírnunk a dokumentumtípust, majd az érvényességet biztosító fájl hozzá kell kapcsolni az XML-hez.
Az EditiX nem csak ezek elkészítését támogatja, hanem szükség esetén a csatolást is elvégzi helyettünk.
Ettől a ponttól kezdve leckénkben számos olyan kifejezést használunk, amelyek magyarázata a későbbi fejezetekben történik meg. Ilyen például az alább olvasható külső, és belső DTD, vagy az XML Schema. Arra kérjük az olvasót, ezek miatt ne rémüljön meg vagy bizonytalanodjon el. Helyezze inkább a kifejezéseket az emlékezet
valamelyik ideiglenes fiókjába, a későbbi lecke elolvasása után pedig, a felépülő ismeretrendszer végleges polcára.
A belső DTD készítésekor semmi dolgunk nincs, azt az XML deklarációt követően egyszerűen begépeljük az XML fájl elejére. A külső DTD-k létrehozásakor A File/New parancs
után, a 2., DTD sort kell választani a New document ablakban. A DTD szerkesztőablaka
hasonlít az XML-éhez, de itt nem találunk faszerkezet és attribútum kereteket.
Mivel a DTD szerkezeti elemei adottak, gépelésükben segítséget nyújt az úgynevezett
Content Assistant. Ez az eszköz gépelés közben javaslati listákban jeleníti meg a
dokumentum adott pontján használható elemeket. A listákból egérrel, vagy az Enter billentyűvel választhatunk. Az eszköztár Enable os Disable Content Assistant gombjával
pedig be-, vagy kikapcsolhatjuk az asszisztenst.
A DTD jól formázottságát a szokásos módon ellenőrizhetjük.
A dokumentumszerkezet leírására használt másik eszközt, az XML sémát szintén önálló
dokumentumként hozhatjuk létre a File/New paranccsal. Ebben az esetben a W3C XML
Schema fájltípust kell választanunk.
Mivel a sémák XML szintaxisú állományok a képernyőn az XML szerkesztő dokumentumlap jelenik meg. A szerkesztésben most is nagy segítséget nyújthat a Content
Assistant, amely most sémákban használható jelölőket ajánlja fel a megfelelő helyeken.
A sémák kialakítását az alapértelmezett szöveges ablak mellett vizuális szerkesztő is
lehetővé teszi. A szerkesztési módot, a dokumentumlap alján lévő Source editor,
és Visual editor fülekkel választhatjuk ki. A sémák grafikus szerkesztési módjával tananyagunkban nem térünk ki. A vizuális szerkesztőablakkal való kísérletezést
az olvasóra bízzuk.
3.8.2

Csatolás az XML dokumentumhoz

Az elkészített és lemezre mentett DTD, vagy pedig séma a megfelelő jelölések begépelésével is hozzákapcsolhatók az XML dokumentumhoz, de a DTD/Schema menü Assign
DTD to document, illetve az Assign W3C XML Schema to document parancsaival automatizálható is a művelet.
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A megfelelő szerkezet leíró dokumentum csatolása két jelentős előnnyel is jár:
− Ellenőrizhető az XML állomány érvényessége.
− A tartalom szerkesztésekor a Content Assistant felajánlja a használható elemeket, illetve attribútumokat.

3.9

XPATH, XQUERY

Az EditiX támogatja a XML állományok feldolgozását is. A 6. leckében bemutatásra
kerülő XPath nyelvet a View/Window/XPath view paranccsal megjeleníthető panelen
próbálhatjuk ki. Használatához ki kell választanunk a megfelelő XML dokumentumlapot,
majd XPath panel XPath expression keretébe begépelhetjük a megfelelő XPath kifejezést. A From root, illetve a From current gombok hatására az EditiX elvégzi a keresést, és az eredményt megjeleníti a panel alsó részében.

9. ábra Az XPath panel és használata
Az XQuery kifejezések hasonló panelen gépelhetők be. A panelt a
View/Window/XQuery builder paranccsal nyithatjuk meg, az XQuery mondatot pedig a
Run gombbal hajthatjuk végre.
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10. ábra
XQuery kifejezések készítésére azonban nem csak a panel egyszerű felületét, hanem
különálló dokumentumlapot is használhatunk. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy
az új állomány létrehozásakor (File/New… az XQuery fájltípust adjuk meg.
Az XQuery dokumentumlap három részre tagolódik. A felső keretbe a kifejezést írjuk.
Alul bal oldalt a forrásként használt XML, a jobb oldali keretben pedig a kifejezés végrehatásával keletkezett eredmény jelenik meg. A kifejezés végrehajtását az eszköztár
Transform a document usig this query gombjával indíthatjuk el. Ilyenkor megjelenik
Query ablak amelyben kiválasztható a forrás és a végrehajtás eredményének tárolására
alkalmas fájl is.
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11. ábra XQuery futtatása

3.10

XML DOKUMENTUMOK TRANSZFORMÁLÁSA

Az XML dokumentumok transzformálásra használt XSLT állományokról a 7. leckében
lesz szó. Az XSLT állományokat a dokumentumtípus saját dokumentumlapján szerkeszthetjük meg. Ez akkor jelenik meg, ha XSLT fájlt nyitunk meg, vagy hozunk létre.
Az XSLT szerkesztő dokumentumlap két kerettel egészíti ki az XML szerkesztő dokumentumlapot. A bal alsó keretben a forrás XML szerkezete, a jobb alsó keretben pedig az
átalakítás eredménye figyelhető meg. Miután az XML szerkesztő keretben elkészítettük az
átalakítást leíró sablonokat, (a feladat megoldásában sok segítséget kaphatunk a Content
Assistant-tól.) a transzformációt az XQuery indításához hasonló, Transform a document
using this XSLT document gombbal tudjuk elindítani. Az ilyenkor megjelenő XLST
parameters ablakban az XML forrást, illetve az eredményt tároló fájlt adhatjuk meg.
Ha egy XML dokumentumot böngészőben akarunk megjeleníteni, akkor ahhoz hozzácsatolhatjuk a HTML kimenetet előállító transzformációs stíluslapot. Erre az XML fájl
dokumentumlapjának kiválasztása után, az XSLT/XQuery menü Assign XSLT to this
document parancsa alkalmas.
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12. ábra XSLT dokumentum azEditiX-ben

3.11

XML DOKUMENTUMOK MEGJELENÍTÉSE BÖNGÉSZŐKBEN

A 8. leckéjében ismertetett CSS stíluslapok szerkesztését szintén elvégezhetjük az
EditiX felületén. A dokumentumlap semmilyen különlegességet nem tartalmaz, de a CSS
begépelésekor hatható segítséget kapunk a Content Assistant-tól.
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13. ábra CSS stíluslap szerkesztése az EditiX-ben
Az XML állományokhoz az XSLT/XQuery menü Assign CSS to this document parancsával csatolhatunk stíluslapot. Stíluslap hivatkozást tartalmazó XML állományok megjeleníthetők a böngészőkben.
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6. kép CSS-sel formázott XML állomány a böngészőben

3.12

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a kissé előre tekintő leckében megismertük az egyik ingyenesen is használható
XML editor, az EditiX felhasználói felületét és legfontosabb funkcióit. Áttekintettük a
program különböző változatait, a letöltés módját és a telepítés előfeltételeit.
Megtanultuk, hogyan készíthetők el az előző leckében ismertetett XML dokumentumok, hogyan biztosítható, és ellenőrizhető jól formázottságuk. Bár a DTD-kről csak a 4.,
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az XML sémákról pedig csak az 5. leckében tanulunk, már most áttekintettük elkészítésük
és XML dokumentumhoz kapcsolásuk technikai kérdéseit. Megismertük a 6. leckében
bemutatásra kerülő XPath, és XQuery kifejések írására és használatára alkalmas felületeket. Ezt követően áttekintettük az EditiX, 7. leckében tárgyalt, transzformációs stíluslapok
szerkesztését támogató eszközét. Leckénk végén, a 8. lecke tananyagában bemutatott CCS
stíluslapok kialakításának és beillesztésének felületét ismerhettük meg.

3.13

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

12. Igaz-e, hogy az XML szerkesztők egyszerű szöveg editorok?

Az XML szerkesztők mindegyike rendelkezik a szöveg editor funkciókkal, de ezek a programok jóval többre képesek, mint az egyszerű szövegeditálás. Képesek az XML dokumentum formázottságának és érvényességének ellenőrzésére, és kezelik a különböző feldolgozó eszközöket is.
1. Kell-e fizetnie az EditiX használatáért?
2. Hogyan segíti az EditiX a jól formázott XML dokumentumok készítését?
3. Hogyan tekintheti át legegyszerűbben a lemezen lévő fájlokat?
4. Hogyan csatolhat sémát egy XML dokumentumhoz?
5. Hol találja az XQuery kifejezések készítésére alkalmas eszközöket?
6. Hogyan lehet kipróbálni az XPath kifejezéseket?
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4. A DOKUMENTUMTÍPUS-DEKLARÁCIÓ
4.1

CÉLKITŰZÉS

A 1. leckében már megtanultuk, hogy az XML dokumentummal szemben támasztott
alapvető követelmény a jól formázottság, ami az XML szintaktikai szabályainak betartását jelenti az adott dokumentumban. A másik követelményről, az érvényességről csak
akkor beszélhetünk, ha a dokumentum megfelel egy előre meghatározott adatszerkezetnek.
Hogy egy dokumentum érvényességét ellenőrizni tudjuk, szükség van olyan eszközökre is,
amelyek segítségével pontosan leírható egy adatszerkezet minden fontos jellemzője, a
struktúra pontos dokumentációja. Az ilyen dokumentációk akár egy dokumentumtípus
leírásaként, deklarációjaként is felfoghatók. Tartalmazniuk kell a dokumentum típusban
használható XML elemek neveit, azok lehetséges hierarchiáját, attribútumaik neveit, lehetséges értékeiket, és minden egyéb strukturális jellemzőt, ami fontos lehet a dokumentum
tényleges szerkesztésekor. Az XML dokumentumtípusok szerkezetét két eszköz segítségével is leírhatjuk a korábban kialakult Documentum Type Declaration (DTD) leíró nyelvet az SGML-től örökölte az XML. Az XML sémákat már kifejezetten az XML-re fejlesztették ki. Bár a sémák modernebb eszközök a DTD-k használata még ma is igen elterjedt.
Ebben a leckében megismerheti a DTK szintaxisát. Megtanulhatja, hogyan lehet meghatározni a DTD-kben egy dokumentumtípus elemeinek, és attribútumainak készletét, az elemek kapcsolódásának módját, illetve az entitások deklarációját.
A lecke végére képes lesz egyszerűbb DTK elkészítésével biztosítani egy XML dokumentum érvényességét, és tudja majd értelmezni a bonyolultabb DTD-ket is.
Megtanulhatja azt is, hogyan tudja a használt XML szerkesztő programot rávenni arra,
hogy egy DTD alapján ellenőrizze le az Ön által készített XML érvényességét.

4.2
−
−
−
−
−

A LECKE TÉMAKÖREI

Az érvényes XML dokumentum
A DTD elhelyezése és szintaxisa
Az elemek deklarációja
Attribútumok deklarációja
Entitás deklarációk

4.3

ÉRVÉNYES XML DOKUMENTUM

Mint tudjuk, egy XML állomány akkor nevezhető érvényesnek, ha a benne használt jelölők (elemek) minden tekintetben megfelelnek egy előre meghatározott szerkezeti leírásnak. Az ilyen leírások egyik fajtája a Documentum Type Declaration nyelv segítségével
leírt dokumentáció, röviden DTD. A DTD saját szintaktikával rendelkező leíró nyelv, amelyet még az SGML dokumentumok szerkezetének leírására és érvényességének ellenőrzésére fejlesztettek ki.
Egy XML dokumentumtípus adatszerkezetének megtervezés során eldöntjük, majd pedig a DTD nyelvi eszközeinek segítségével rögzítjük:
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−
−
−
−
−

mi lesz dokumentum gyökérelemének neve,
milyen egyéb gyermekelemek szerepelhetnek a dokumentumban,
milyen beágyazott elemeket tartalmazhatnak az egyes elemek,
hányszor és milyen sorrendben fordulhatnak elő a beágyazott elemek,
milyen attribútumaik vannak, és azok várhatóan milyen típusú értékeket vesznek
majd fel,
− előre megtervezzük azt is, hogy miféle entitások használatával szeretnénk megkönnyíteni a dokumentum szövegének begépelését.
Ha mindezzel tisztában vagyunk, a DTD szintaktikájának megfelelően rögzítjük a szabályokat, majd az XML dokumentumban jelezzük az érvényességet meghatározó DTD
pontos helyét. Ha ezt követően egy processzorral megpróbáljuk értelmeztetni a DTD-vel
szabályozott dokumentumot, tájékoztatást kapunk annak érvényességéről. A processzor
közli, ha a dokumentum érvényes, azaz megfelel a DTD-nek, de „megmondja” azt is, ha a
DTD szabályait megsértő elemet talált a fájlban. Ha a dokumentumot valamilyen XML
szerkesztő segítségével készítjük, akkor szerkesztés közben is ellenőrizni tudjuk az érvényességet.

4.4

A DTD-K ELHELYEZKEDÉSE

Elhelyezkedésük szempontjából megkülönböztetjük a belső és a külső DTD-ket. A Belső DTD-k a szabályozott XML állományban, a külső DTD-k pedig különálló fájlban tárolódnak. Utóbbi elsődleges előnye az, hogy egyetlen DTD több XML állomány szerkezetét
is szabályozhatja. A belső és külső DTD-k egyaránt deklarációk sorozatát tartalmazzák.
Ezek deklarációk írják le a dokumentumtípus érvényes szerkezetét.
A belső DTD elhelyezkedését, a szabályozott dokumentumban, az XML deklarációt
követően adjuk meg, az alábbi általános formában:
<!DOCTYPE gyökérelem [deklarációk]>

A gyökérelem, a dokumentum gyökérelemének neve a deklarációk helyére pedig a dokumentumtípus szerkezetét leíró deklarációk kerülnek.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Dolgozok XML -->
<!DOCTYPE dolgozok [
<!--ide kerülnek a deklerációk -->
]>
<!—Itt következnek az elemek -->

A külső fájlban elhelyezkedő DTD-re a következő módon hivatkozunk:
<!DOCTYPE gyökérelem típus azonosító >

A gyökérelem ugyanaz, mint a belső DTD-nél. A típus SYSTEM vagy PUBLIC lehet.
A SYSTEM szót egyedi fejlesztésű DTD-k a PUBLIC szót valamilyen nagyobb szervezet
szabványát leíró dokumentumtípus deklaráció esetén használjuk. Az azonosító SYSTEM
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típus esetén a külső DTD állomány abszolút vagy relatív URI címe, PUBLIC típusnál pedig a szervezet azonosítója, és a DTD URI címe, együtt.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE dolgozok SYSTEM "dogozok.dtd">
<!-- A dokumentum elemei -->
<!-- … -->

A fenti kód egy SYSTEM típusú külső DTD hivatkozását mutatja be. A példa DTD-je a
XML állományban azonos könyvtárban van.

4.5

A DTD-K SZINTAXISA

A DTD állományt, elhelyezkedésétől függetlenül deklarációk sorozat alkotja. A deklarációk, szabad sorrendben elemeket, attribútumokat, entitásokat, és úgynevezett nem elemzett entitásokat deklarálnak.
4.5.1

Az elemek deklarációja

A DTD-k legfontosabb részét képezik az elemdeklarációk. Meghatározzák a dokumentumtípus lehetséges elemeit, tartalmukat, gyermek elemeiket, azok sorrendjét és gyakoriságát.
Az elemek deklarációjának általános formája a következő:
<!ELEMENT elemnév tartalomszerkezet>

Az elemnév a szabályozott elem neve, a tartalomszerkezet pedig az elem lehetséges tartalmának lehetséges felépítést adja meg.

14. ábra Elemek deklarációja
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Az üres elem
Az üres elem rendelkezhet attribútumokkal, de nem tartalmaz semmilyen beágyazott
tartalmat, csupán a szerkezet leírásában van szerepe. Az üres elem tartalom szerkeze csupán az EMPTY szövegből áll.
<!ELEMENT ures EMPTY>

Szöveges tartalom
Az ebbe a típusba tartozó elemek tartalma egyszerű szöveg, amely azonban nem tartalmazhat semmilyen, az XML szerkezet leírásakor szerepet játszó karaktert (><’”&). A rövidítés „Parsed Character Data” kifejezésből származik, ez azonban megtévesztő, hiszen
azt jelentené, hogy az elem tartalmát már nem kell elemezni. A helyes feloldás inkább ez:
„Character DATA to be Parsed”, további elemzésre szánt karakteres adat. Akkor

deklarálunk így egy elemet, ha annak tartalmában már nincsenek további elemek.
<!ELEMENT telepules (#PCDATA)>

A tetszőleges deklarált tartalom
Az ilyen elemek bármilyen, a DTD-ben deklarált további elemet tartalmazhatnak. Alkalmazásukra ritkán kerül sor, mert a DTD összes elemének használatát megengedik az
elem gyermekeként.
<!ELEMENT mindegy ANY>

Meghatározott elemek
Amikor a deklarált elem további elemet, vagy elemeket tartalmazhat, akkor ezeket az
elem neve után, kerek zárójelek között adhatjuk meg.
Több gyermekelem esetén vesszővel vagy függőleges vonallal (|), cső karakterrel elválasztva soroljuk fel azok neveit. A vesszővel megadott felsorolás az alkalmazás sorrendjét
jelöli, a cső karakter pedig választási kényszert fogalmaz meg. Utóbbi esetben a felsoroltak
közül csak az egyik, de tetszőlegesen kiválasztott elem szerepelhet gyermekként.
<!ELEMENT nev (csalad,uto)>

A fenti példa a nev elemet deklarálja. Az elemnek első gyermeke a csalad, második
gyermekeleme az uto elem lehet. Ebben az esetben az uto nem előzheti meg a csalad elemet.
<!ELEMENT nev (csalad|uto)>

Ez a deklaráció azt jelentené, hogy a nev elemben, csak a csalad, vagy csak az uto
használható.
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Elemek gyakorisága
A gyakoriság azt mutatja meg, hogy az elem tartalomszerkezetének meghatározásában,
hogy ez egyes gyermekek hányszor szerepelhetnek az elemben. Ezt a jellemzőt gyermekelemek neve után elhelyezett *,?, vagy + karakterekkel adjuk meg.
<!ELEMENT dolgozok (szemely*) >
<!ELEMENT szemely (nev,lakhely+,szulhely,szulido)>

−

Ha gyermekelem neve után nem szerepel semmi, akkor az pontosan egyszer fordulhat elő.
− A kérdőjel (?) nulla, vagy 1 előfordulást enged meg.
− A plusz (+) jelentése 1, vagy több, azaz legalább 1.
− A csillag (*) nulla, vagy több, azaz tetszőleges előfordulást enged meg.
A fenti példában a dolgozok elem tetszőleges számú (0, vagy több) szemely elemet
tartalmazhat. A szemely elem pontosan egy nev, legalább egy lakhely (lehet több is), egy
szulhely, és egy szulido elemből kell, hogy felépüljön.

4.5.2

Attribútumok deklarációja

A DTD-kben használt második fontos deklaráció típus az elemek lehetséges attribútumait, azok típusát, és kezdőértékeit meghatározó attribútum-lista deklaráció.
Az attribútum lista deklarációk az alábbi általános formában épülnek fel:
<!ATTLIST elemnév attribútum_dekaráció
attribútum_dekaráció
attribútum_dekaráció
…
>

Ahogyan az általános forma mutatja, egy attribútum lista deklarációban egy elem öszszes attribútumát meghatározzuk. A listán belüli, egyes attribútumok deklarációja az alábbi
formátumú:
attribútum-név attribútum-típus alapérték

Attribútumok típusa
Az attribútum típusa többféleképpen is megadható.
− Felsorolt típus: A felsorolt típusú paraméter lehetséges értékeit kerek zárójelek között, cső karakterrel (|) elválasztott listában adjuk meg.
− CDATA: Az attribútum csak karakteres adat lehet. Az ilyen típusú paramétert értékét az értelmező nem dolgozza fel.
− ENTITY: Az attribútum értéke egy entitás neve.
− ENTITIES: Az érték több entitás hivatkozás lehet.
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−

ID: Az attribútum értéke egyedi azonosító az elemen belül. Alkalmas arra, hogy
egy elem egy bizonyos előfordulását egyedileg meg lehessen jelölni.
− IDREF: Az attribútum egy másik elem ID attribútumának értékét tartalmazza.
− IDREFS: Több másik elem ID-je.
− NMTOKEN: Az attribútum bármilyen név lehet. (Szöveg, szám, szó, jel)
− NMTOKENS: Több TOKEN.
− NOTATION: Notation adattípus.
Például:
<!ATTLIST telepules
tipus (varos|falu|nagykozseg) #REQUIRED
szekhely (igen|nem) “nem”
>

A fenti példában a telepules elem első attribútuma a tipus, amely felsorolt típusú, azaz
értéke lehet varos, falu, vagy nagykozseg. Az alapértékként megadott #REQUIRED
kulcsszó azt jelzi, hogy az attribútumot kötelező használni. A második, szekhely attribútum, szintén felsorolt típusú, értéke, csak igen, vagy nem lehet. Alapértelmezett érték
nem. Ez a paraméter elhagyható, ilyenkor értéke automatikusan az alapértelmezett.

Alapértelmezett érték
Az egyes paraméterek alapértelmezett értékét a típustól függően adhatjuk meg.
− Konkrét érték: az alapértelmezett érték helyére egy idézőjelek közé zárt értéket
tüntetünk fel, amely megfelel az attribútum típus által meghatározott értékkészletnek.
− #REQUIRED (kötelező): A típus által meghatározott értékkészlet egy elemét kötelező használni.
− #IMPLIED (hallgatólagos, bennfoglalt): Az attribútumot nem kötelező megadni,
értéke típusból következik.
− #FIXED (rögzített): Ilyenkor az attribútum neve után megadott érték nem változhat, állandó.
4.5.3

Entitások deklarálása

Az entitásokról már tudjuk, hogy azok név-érték párral megadott „változók”. Segítségükkel lerövidíthető az XML dokumentum készítése, mert az érték helyére elég beszúrni a
név felhasználásával megadott hivatkozást. Amikor a processzor feldolgozza a dokumentumot, az entitáshivatkozást kicseréli annak értékével.
Az entitások használatáról, a hivatkozásról már ejtettünk szót, de deklarálásukkal még
adósak vagyunk.
Ha egy XML dokumentumban nem csak a beépített entitásokat akarjuk használni, akkor a dokumentumtípust leíró DTD-ben kell deklarálnunk a megfelelő egyedeket.
A DTD-k alapvetően kétféle entitás deklarációjára alkalmasak.
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−
−

Az általános entitások hivatkozásai a már ismert módon, a DTD-n alapuló XML
dokumentumba szúrhatók be, azok szerkesztését, elkészítését könnyítik meg.
A paraméter entitások azonban olyan változók, amelyek hivatkozásai is a DTDbe illeszthetők, és magának a DTD-nek a szerkesztését egyszerűsítik le.

Az általános és a paraméter entitások egyaránt lehetnek külsők és belsők. Belső entitás
az, amely esetében az entitás értékét a deklarációban közvetlenül helyezzük el. A külső
entitásokat a DTD-ben deklaráljuk, de értéküket külső fájlokban tároljuk.
Amikor egy általános, külső entitás hivatkozás helyére a processzor beilleszti annak értékét, kétféle eset adódhat. Az beillesztett értéket a processzor feldolgozza, vagy nem dolgozza fel. Ennek alapján az általános, külső entitások lehetnek értelmezettek, és nem
értelmezettek.

Általános belső entitások deklarálása
Leggyakrabban ezekre az entitásokra van szükségünk. Segítségükkel rövidítéseket, speciális karakterek hivatkozásait használhatjuk az XML dokumentum szerkesztésekor.
Az általános, belső entitásokat az alábbi formában deklaráljuk:
<!ENTITY entitás_név "entitás_érték">

Ha például várható, hogy a DTD-vel szabályozott XML dokumentumban gyakran kell
használni a Budapest szót, létrehozhatunk egy belső entitást:
<!ENTITY bp "Budapest">

Ezt követően a szabályozott XML megfelelő elemébe beszúrhatjuk az entitás hivatkozását:
<telepules tipus="varos">
&bp;
</telepules>

Fontos tudni, hogy a behelyettesített entitás értéket a processzor megvizsgálja, így annak jól formázottnak kell lennie, és meg kell felelnie a DTD többi előírásának.

Általános külső értelmezett entitások deklarálása
Általános külső entitást akkor hozunk létre, ha az entitás értéke nagyméretű szöveg,
vagy pedig nem értelmezendő adathalmaz, például egy kép.
Az általános, külső entitás a következő formában deklarálható:
<!ENTITY entitás_név SYSTEM "URI">

Az URI helyére az entitás értékét tartalmazó fájl URI címe kerül. A címet megadhatjuk
abszolút, illetve relatív módon. Utóbbi esetben az útvonal az XML állomány könyvtárából
indul.
Tegyük fel, hogy az egyik dolgozó adatait leíró elemek egy külön fájlban (magos.txt)
vannak eltárolva.
Az állományt szabályozó DTD-ben szerepel az <!ENTITY magos SYSTEM "magos.txt"> külső entitás deklarációja.
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15. ábra Külső entitás deklarációt tartalmazó, külső DTD
A magos.txt tartalma a következő:

16. ábra Külső entitás tartalma
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A dolgozókat leíró XML alább látható változata érvényes lesz:

17. ábra Hivatkozás külső entitásra

Általános, külső nem értelmezett entitások
Az általános külső, nem értelmezett entitások olyan állományok, amelyek az xml processzor által feldolgozhatatlan, de a tárolt elem szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak. Ilyen külső entitások lehetnek például a dolgozók fotóit tartalmazó grafikus állományok. Nem értelmezett külső entitások leírásához szükségünk van a jelölés deklaráció
ismeretére. A jelölés deklarációt semmiképpen sem szabad összetéveszteni a jelölők, elemek deklarációjával. A jelölések egy adott adatformátumot kezelésére alkalmas programot
adnak meg, vagy egyszerűen csak szövegesen jellemzik a formátumot.
A jelölés deklarálása a következő alakban történhet:
<!NOTATION jelölés_neve SYSTEM leírás>

A jelölés_neve a jelölést azonosító elnevezés, a leírás pedig a feldolgozó program URI
címe, vagy pedig egyszerű leíró szöveg, amit idézőjelek között adhatunk meg.
Az alábbi példa a JPG formátum jelölését írja le:
<!NOTATION JPG SYSTEM “paint.exe”>

A fenti deklaráció azt jelenti, hogy a JPG-nek nevezett formátum feldolgozásakor a
DTD könyvtárában lévő “paint.exe”-t kell használni.
Ha deklaráltuk a jelölést, létrehozhatjuk az általános külső nem értelmezett entitás deklarációját is:
<!ENTITY entitás_neve SYSTEM URI NDATA jelölés_neve>

Az entitás_neve természetesen az a név, amivel hivatkozhatunk az entitásra. Az URI a
külső állomány abszolút, vagy relatív útvonala. A jelölés_neve pedig a korábban létrehozott jelölés neve lesz. Az NDATA kulcsszó jelzi a processzornak, hogy az entitást nem kell
feldolgozni.
<ENTITY magos_foto SYSTEM

“magoslazar.png” NDATA PNG>

Most már csak az a kérdés, hogyan írhatjuk le az XML állományban, egy dolgozó fotóját.
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Ehhez egy elem attribútum-lista dekarációjában szerepeltetni kell egy ENTITY típusú
paramétert! Esetünkben új attribútumot helyezünk el a <szemely> elemben:

7. kép Általános, külső, nem értelmezett paraméter entitás deklarálása

Belső paraméterentitások
A paraméterentitások a DTD írását teszik egyszerűbbé azzal, hogy a DTD gyakran
használt, akár bonyolultabb részleteit entitásokként deklarálhatjuk, és azok hivatkozásait
felhasználva több helyen is beszúrhatjuk őket a DTD-be.
Tegyük föl például, hogy a dolgozókat leíró XML állomány a szemely eleme tartalmaz
egy nemzetiseg nevű attribútumot, amelyben a dolgozó állampolgárságát adjuk meg. Az
egyszerűség kedvéért mindenkinek csak egy állampolgársága van (HU|DE|SK|RO).
Ugyanakkor azt is rögzíteni akarjuk, hogy melyik dolgozó melyik felsorolt állam nyelvét
beszéli. Erre a nyelv elemet használjuk, amely akár többször is előfordulhat a szemely
elemben. A nyelv elem allam attribútuma ugyanazokat az értékeket tartalmazza, mint a
nemzetiseg:

8. kép Többször is használt attribútum típusok
Ha nem szeretnénk többször is deklarálni a felsorolt típust, akkor létrehozhatunk paraméter entitást, amelynek értéke a felsorolás. Erre azután a DTD több pontján is hivatkozhatunk.
A paraméter entitások az alábbi általános formában deklarálhatók:
55

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK
<!ENTITY % entitás_név "entitás_érték">

A paraméter entitások deklarálásakor az entitás neve elé % karakternek kell kerülnie!
Amikor egy paraméter entitásra hivatkozunk, a szokásos & karakter helyére szintén a
% jel kerül.
A paraméter entitások deklarálásának meg kell előznie a hivatkozást!

9. kép Paraméter entitás deklarációja, és hivatkozása

Külső paraméterentitások
A külső általános entitásokhoz hasonlóan a paraméterentitások is tárolhatók külső állományban. Az általános entitásokkal szemben azonban a paraméter entitások mindig értelmezettek. Ehhez az alábbi deklarációt kell használnunk.
<!ENTITY % entitás_név SYSTEM "URI">

4.6

ÖSSZEFOGLALÁS

Miután az előző leckékben megalapoztuk XML tudásunkat, és megtanultuk, hogy az
XML dokumentumok szinte bármilyen elemekből és attribútumokból fölépülő hierarchikus adatszerkezet kialakítására alkalmasak, arra kerestük a választ, hogy hogyan hozhatunk létre és hogyan alkalmazhatunk szabályokat, amelyek rákényszerítik e roppant rugalmas nyelv felhasználóit, hogy kötött dokumentum szerkezetek segítségével hozzanak létre
tartalmakat. Megismerkedtünk a DTD (Document Type Definition) nyelvvel, amelyet még
az SGML-től örökölt az XML. Bár a későbbiekben látni fogjuk, hogy az DTD elavultnak
számít, a nyelv megismerése mindenképpen hasznunkra lesz a következő lecke feldolgozásában.
Az érvényesített dokumentumon belül, és külső állományban is tárolható típus definíciókról megtanultuk, az <!ELEMENT elemnév tartalomszerkezet> formulával elemek, míg a <!ATTLIST elemnév attribútum_dekarációk > formulával attribútumok definícióit írhatjuk le. Míg az elemdefiníciók esetén kerek zárójelek között a
gyermekelemek és gyakoriságunk, addig attribútumok definiálásakor típusuk és alapértelmezett értékeik határozhatók meg.
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A leckében megismerkedtünk az xml dokumentumok készítését megkönnyítő általános,
és a DTD-k készítését egyszerűsítő paraméter entitásokkal. A lecke végén megtanultuk,
hogyan készíthetünk külső, nem értelmezett fájlokra hivatkozó xml dokumentumok írását
segítő DTD-ket.

4.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
A DTD-t az XML dokumentumok érvényességének biztosítására fejlesztették
ki?
Mit szabályozhat egy DTD?
Hogyan kapcsolható egy DTD a megfelelő XMLL dokumentumhoz?
Mit tartalmaz egy elem deklarációja?
Mit jelent, ha egy elem tartalomszerkezete az EMPTY szót tartalmazza?
Lehetnek-e gyermek elemei a <!ELEMENT teszt (#PCDATA)> módon deklarált teszt elemnek?
A #PCDATA feloldása a Parsed Character Data. Ez azt jelenti, hogy az így
megjelölt tartalmat nem dolgozza fel a processzor?
Mit jelent a következő deklaráció? <!ELEMENT dolgozok (szemely*)
Tartalmazza-e egy elem tartalomszerkezete az elemben előforduló attribútumokat?
Mit jelent az attribútum deklarációban az #REQUIRED szó?
Mire valók a paraméter entitások?
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5. AZ XML SÉMÁK HASZNÁLATA
5.1

CÉLKITŰZÉS

Az XML egyik legfontosabb jellemzője, hogy csak a dokumentumok szerkezetének leírására vonatkozó szabályokat határoz meg. Nem szabályozza azonban sem a szerkezeti
elemeket, sem pedig az azok által alkotott struktúrát. A nyelv bármilyen hierarchikus kapcsolatban álló elemekből, attribútumaikból, illetve értékekből fölépített dokumentum leírására alkalmas. A DTD-k, az XML dokumentumoktól eltérően nem az egyes dokumentumok leírására, hanem dokumentumtípusok definiálásra kifejlesztett nyelv. Segítségükkel
szabályozhatók egy XML dokumentum szerkezeti elemei, és az azok által alkotott struktúra is, használatukkal ellenőrizzük egy dokumentum érvényességét.
Ebben a leckében rávilágítunk arra, hogy a DTD-k elavult eszközök a dokumentumtípusok leírásában. Mivel a nyelvet még az SGML idejében fejlesztették ki, számos hiányossága van. Ezért a DTD-vel leírt adatszerkezetek gyakran válnak túlságosan merevvé, vagy
éppen megengedhetetlenül szabadossá. Leckénkben megismerheti a W3C XML Schema
ajánlását, amely a DTD-hez hasonlóan dokumentum típusok leírására alkalmas, azonban
kiküszöbölve elődje hiányosságait, a napjainkban támasztott követelményeknek megfelelően, rugalmas, ugyanakkor precízen szabályozható adatszerkezetek definiálásra képes.

5.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−

DTD, vagy séma?
A névterek használata
Sémák és példányok
A sémák felépítése
Az adattípusok szerepe
Egyszerű adattípusok a sémákban
Beépített, és felhasználói típusok
Összetett adattípusok és kialakításuk
A séma szerkezetének kialakítása

5.3
5.3.1

A LECKE TÉMAKÖREI

AZ XML SÉMA

DTD, vagy séma

A DTD egyszerűen használható és viszonylag könnyen átlátható dokumentumtípusok
leírására alkalmas nyelv. Mivel néhány éve még kizárólag ezt használták, napjainkban is
számos dokumentummal találkozunk, amelynek típusát DTD-vel definiálták. Korábbi széleskörű alkalmazása miatt, és a később kialakult eszközök könnyebb megértése érdekében,
ismeretére mindenképpen szükség van.
Számos hiányossága miatt azonban helyét egyre inkább újabb fejlesztésű eszközök veszik át. Elsőként fussunk át a DTD gyermekbetegségein:
− Saját szintaktikával rendelkezik, amely eltér az XML-étől.
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− Kevéssé alkalmas nagyméretű, összetett dokumentumtípusok leírására.
− Minden elemtartalmat szövegként kezel, így nincs lehetőség azok tipizálásra.
− Szegényes az attribútumok típusválasztéka is.
Többek között ezeket a szempontokat figyelembe véve, más fejlesztésekkel párhuzamosan a W3C kialakította saját dokumentumtípus definíciós nyelvét, az XML Schema
ajánlást. Az XML Shema rövid idő alatt népszerűvé vált az XML világában. Leckénkben,
olykor párhuzamot vonva a DTD-vel, ezzel az eszközzel ismerkedünk meg.
5.3.2

Sémák és példányok

Míg a DTD saját, egyedi nyelvtannal rendelkezett, addig az XML Shema maga is XML
szintaktikájú nyelv. Használata kapcsán ez sem közömbös, hiszen egy dokumentumtípus
fejlesztés közben csupán egyféle nyelvtani szabályrendszert kell szem előtt tartanunk. A
nyelv segítségével olyan sémákat írunk le, amelyek meghatározzák egy XML dokumentum
lehetséges szerkezetét. A DTD külső fájlban, de a szabályozott XML állományban is tárolódhatott. A sémák ezzel szemben csak külső fájlokban helyezkedhetnek el. A sémákkal
szabályozott XML állományokat példányoknak nevezzük. A séma fájl tárolja tehát a
szerkezet definícióját, a példányok pedig követik a definícióban megfogalmazott szabályokat.
A séma olyan, külső fájlban tárolódó, az XML Shema nyelv szabályait követő leírás,
amely XML dokumentumok, példányok szerkezetét és érvényességét határozza meg.
Lássuk, hogyan hozhatók létre a séma állományok, és hogyan kapcsolhatók a példányokhoz!

5.4

A NÉVTEREK

Mielőtt a sémák világában elmerülnénk, a későbbi érthetőség érdekében át kell tekintenünk a névterek témakörét.
5.4.1
−
−
−
−

A névterek szükségessége
azonos elemnevek eltérő tartalmak a különböző kontextusokban,
a névtér azonos kontextusban használt nevek gyűjteménye, amolyan névcsalád,
a névtér azonosítható és megnevezhető,
az azonos névtérbe tartozó elemek névtér:elem formában teljesen azonosíthatók.

Ha még nem is készítettünk nagy méretű, és bonyolult szerkezetű XML állományt, akkor is el tudjuk képzelni, hogy egy adatszerkezet megalkotásakor néha ösztönösen ugyanazt a nevet adnánk, különböző kontextusokban használt jelölőknek, és eltérő tartalommal
rendelkező elemeknek.
Tegyük föl például, hogy egy partnereket tartalmazó állományban cégek és dolgozóik leírására vállalkozunk. A cégeknek és a dolgozóknak is van nevük, így a <nev>
elem előfordulna a cégek és a dolgozók kontextusában is. Ez azért jelenthet problémát,
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mert bár az elemnév (<nev>) azonos a cégek esetében a név csupán egy karaktersorozat, a dolgozók esetében azonban további elemekre, családnévre, és utónévre bontható
adatszerkezet. A két jelölő tehát eltérő szerkezetű tartalommal rendelkezik.
Az XML nem teszi lehetővé, hogy eltérő adatszerkezetű elemeknek azonos nevük legyen, ezért egy nagyobb dokumentum készítése közben hamar elfogyhatnak az értelmes, beszédes, ugyanakkor szintaktikailag is megfelelő nevek.
A fenti problémán segítenek a z úgynevezett névterek. A névtér azonos kontextusban
használt nevek gyűjteménye, afféle névcsalád. Minden névtér saját azonosítóval, és elnevezéssel rendelkezik. Az azonosító egy URI cím, még a név egy néhány betűből álló prefixum. Ha egy elem neve előtt, tőle kettősponttal elválasztva egy névtér prefixuma szerepel,
az arra utal, hogy az elem az adott névtérhez tartozik. Az elemnevek ilyen megadását minősített névnek nevezzük.
Használat előtt névteret deklarálni kell. Ezt abban az elemben tesszük meg, amin belül a
névtérhez tartozó elemeket használni akarjuk. Ha a névteret ez egész dokumentumban
akarjuk alkalmazni, akkor a deklarációt a gyökérelemben kell elhelyezni.
A névtér deklarációja a kiszemelt elem az xmlns attribútumával lehetséges, az alábbi
formában:
<elem_név xmlns:prefixum=”URI”>
…
<partnerek
xmlns:ceg=”http://cegadatok.cegem.hu”
xmlns:dolg=”http://heo.cegem.hu”
>

A példában látott partnerek elemen belül két névteret deklaráltunk. A
„http://cegadatok.cegem.hu” azonosítójú névtér perfixuma a „ceg”, még a
”http://heo.cegem.hu” névtér előtagja a „dolg”. Így most már nyugodtan a használhatjuk
a <dolg:nev> és a <ceg:nev> minősített elemneveket, az XML processzor biztosan nem
téveszti össze a két elemet.
A névterek prefixumában semmilyen kombinációban sem szerepelhetnek az együtt x,
m, l betűk.

5.4.2

Sémák és névterek

Vajon mi közük a névtereknek a sémákhoz? Mindössze annyi, hogy számos olyan xml
feldolgozó eszköz létezik, amelynek használatához az XML dokumentumban az eszköz
saját speciális jelölőelemeit kell elhelyezni. Ilyenkor fontos, hogy a dokumentum elemei,
és az eszköz elemei még véletlen névegyezés esetén is jól elkülöníthetők legyenek egymástól. Ezt úgy oldják meg, hogy az XML alapú XML feldolgozó eszközök elemeit saját
névtérbe sorolják. Amikor egy eszköz elemeit használjuk, azok minősített nevét kell alkalmaznunk. Ilyen eszközök az XML Schemak is.

60

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK
A séma névterének deklarálásakor az xd, és az xsd konvencionálisnak tekinthető,
általában ezeket használjuk. Ugyanakkor a prefixum szabadon választott, lehetne
akár ize is.
Mivel az előtagot a fejlesztő adja, a sémákról szóló leírásokban általában nem minősített neveket használnak (pl.: complexType). Hogy világosan látható legyen, melyik elem az XML Schema része, jegyzetünkben mégis az xsd prefixummal képzett
minősített neveket használunk, amikor a nyelv elemeire utalunk
(xsd:complexType).

5.5

SÉMÁK KIALAKÍTÁSA

Az XML sémák tehát XML szintaxissal, de a sémák saját jelölőivel leírható állományok. A sémákban úgy biztosítjuk a sémaelemek jelölését, hogy azokat a gyökérelemben
deklarált névtérhez rendelve, minősített névvel szerepeltetjük.
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name=”partnerek”>
<!-- elem definiálása -->
</xsd:element>
<!-- további definiciók -->
</xsd:schema>

A fenti példa, 1. sorban lévő xml dekarációját, a séma gyökéreleme követi. Ez kötelezően a schema jelölő, amelyet már az eszköz névterének részeként adunk meg:
xsd:schema.
A
névtér
deklarációja
csak
ez
után
következik:
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema". Az xsd:schema elemen
belül fog elhelyezkedni maga séma.
5.5.1

A séma fájl és felépítése

A séma állomány az xsd:schema elembe ágyazva elemek, attribútumok, és értékek
definícióit tartalmazza. Az alábbi példa három egyszerű típusú elemet definiál. A csalad,
és az uto szöveges típusú adatot, a szulido dátumot tartalmazhat értékként. A szemely,
összetett típusú elem, amely további elemeket tartalmaz: csalad, uto, és szulido.
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18. ábra XML séma
Ha fenti séma alapján ellenőriznénk, a következő XML dokumentum érvényes lenne:

10. kép A sémának megfelelő XML dokumentum
Az xsi:noNamespaceSchemaLocation és a xmlns:xsi attribútumok jelzik,
hogy a példány ellenőrzésére a d o lg ozok_ wo rk_ 1.x sd séma állományt használtuk
fel.
5.5.2

A séma és az érvényesség

Egy példány akkor érvényes, ha az abban elemek, attribútumok, értékek és ezek adatszerkezete megfelel a sémában definiáltaknak. Ennek ellenőrzése természetesen nem a
felhasználó, hanem a processzor dolga. Az fejlettebb xml editorok már a példány szerkesztésekor figyelik a séma állományt, és mindig az éppen használható elemeket, attribútumokat kínálják föl. A példány elkészítése után pedig képesek elvégezni az ellenőrzést, és az
esetleges hibákról értesíteni tudják a felhasználót.
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5.5.3

Adattípusok a sémákban

A sémák elem és attribútum definíciókból épülnek fel. Készítésük közben döntő szerep
jut a típusoknak, amelyek az elemek és attribútumok lehetséges tartalmát határozzák meg.
A séma állományokban egyszerű és összetett típusokkal találkozhatunk. Az egyszerű
típusok a programozási nyelvek egyszerű típusaihoz hasonlóan, egy elem, vagy egy attribútum értékkészletét szabályozzák. Az összetett típusok valójában adatszerkezetek, amelyek általában több elemből épülnek fel. A sémákban létrehozott elemek egyszerű és összetett, az attribútumok csak egyszerű típusúak lehetnek.

Egyszerű típusok
Bár a sémák elsősorban adatszerkezetek írnak le, mégis nagy szerep jut bennük az egyszerű típusoknak, ugyanis ezek segítségével szabályozhatjuk az attribútumok és a gyermek
elemeket nem tartalmazó, nem szülő elemek értékét.
Az egyszerű adattípusú elemek definiálása az alábbi formula szerint történik. A típusok
nevei részei a séma névterének, ezért megadásukkor minősített neveket kell használni.
Például: xsd:date
<xsd:element name=”elem_neve” type=”egyszerű_típus”/>
Például:
<xds:element name=”szulido” type=”xsd:date” />

Hasonlóan egyszerűen definiálhatunk egy attribútumot is:
<xsd:attribute name=”attribútum_neve” type=”attribútum_típusa” />
Például:
<xsd:attribute name=”fajta” type=”xsd:string” />

Az XML sémákban számos beépített típust használhatunk, de a beépített típusokra
megfogalmazott korlátozásokkal úgynevezett felhasználói típusok is létrehozhatók.

Beépített egyszerű típusok
Az XML dokumentumok elemei tetszőleges mélységben tartalmazhatnak gyermek
elemeket, de végső soron az adatszerkezet minden ága egy nem szülőelemekben végződik.
Ezek típusának meghatározásakor általában beépített egyszerű típusokat, vagy az azok
szigorításával készített felhasználói típusokat alkalmazzuk.
A lehetséges beépített típusokat az alábbi táblázat mutatja be:
Számok
Típus
byte
unsignedByte
base64Binary
hexBinary

Jellemzők

Előjeles bájt. -128..127
Előjel nélküli bájt típus. 0..255
Base 64 kódolású bináris adat
Hexadecimális bináris adat
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integer
positiveInteger
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
int
unsignedInt
long
unsignedLong
short
unsignedShort
decimal
float
double

Egész szám.
Pozitív végtelen egész
Negatív végtelen egész
Nem negatív egész
Nem pozitív egész szám
Egész -2147483648.. 2147483647
között.
Egész, 0..4294967295 között.
Egész 9223372036854775807..
9223372036854775808 között.
Egész, 0 .. 18446744073709551615
között.
Egész 32767 .. -32768 között.
Egész 0..65535 között.
Tetszőleges pontosságú decimális
szám.
32-bites lebegőpontos szám
Dupla pontosságú 64-bites lebegőpontos szám
Logikai érték

Típus

Jellemzők

Logikai típus leterállal vagy számmal.
true, false, 1, 0

boolean

Dátum, időpont
Típus
time
dateTime

duration

date
gMonth
gYear
gYearMonth
gDay
gMonthDay

Jellemzők

Időpont óó:pp:mm.tt formában
Dátum és időpont
éééé-hh-nnTóó:pp:mm.tt
formában
Időtartam ISO 8601 formátumban
PxYxMxDTxHxMx
Pl.: P30D 30 nappal később
Dátum: éééé-hh-nn pl.:2010-06-01
Gragorián hónap -- hh-Gragorián év éééé
Gragorián év,hónap éééé-hh
Gragorián nap --dd
Gragorián hónap, nap -- hh -- nn
Nevek
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Típus

Jellemzők

XML név
Minősített név ceg:nev
„Nem színezett” név
XML ID attribútum típusa
XML IDREF attribútum típusa
XML IDREFS attribútum típusa
XML ENTITY attribútum típusa
XML ENTITIES attribútum típusa
XML NOTATION attribútum típusa
XML NMTOKEN attribútum típusa
XML NMTOKENS attribútum típusa

Name
QName
NCName
ID
IDREF
IDREFS
ENTITY
ENTITIES
NOTATION
NMTOKEN
NMTOKENS

Szöveg
Típus
string
normalizedString
token

anyURI
language

Jellemzők

Karakterekből álló szöveg
A térközkaraktereket szóközökként
tartalmazó szöveg.
Olyan normalizedString, amelyben
több egymást követő térközkarakter
egyetlen szóközzé olvad össze.
URI cím
Nyelv azonosító RFC 1766

Felhasználói egyszerű típusok
Az felhasználói egyszerű típusok a beépített egyszerű típusok korlátozásával állíthatók
elő. A korlátozás olyan kiegészítés, amely az adott típus által megengedett értékkészletet
leszűkíti. Felhasználói típusra van szükségünk például akkor, ha egy elemben egész számokat szeretnénk tárolni, de csak 1000 és 2000 közötti értékeket akarunk megengedni.
A felhasználói típust a <xsd:simpleType> elemmel hozhatunk létre. Ezt megtehetjük
közvetlenül egy elem definíciójában, de lehetőségünk van arra is, hogy önállóan hozzuk
létre a típust, majd az elem definiálásakor csak hivatkozzunk rá az xsd:element type
attribútumában. Ilyenkor a típus deklarációjában használni kell a name attribútumot, hogy
hivatkozási nevet tudjunk adni a típusnak. A második megoldást akkor érdemes használni,
ha a felhasználói típust több helyen is használni szeretnénk.
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19. ábra Felhasználói típus létrehozása elemen belül

11. kép Felhasználói típus létrehozása elemen kívül
Amikor egy felhasználó típust akarunk létrehozni az xsd:simpleType elem gyermekeként az xsd:restriction elemnek kell szerepelnie, amelynek base attribútumában a
korlátozott típus nevét kell megadni.
<xsd:simpleType name="korlatozott_szam">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<!-- … -->

A korlátozások a restriction elem gyermekeivel, az úgynevezett borító elemekkel
adhatók meg. A borító elemek mindegyike rendelkezik value attribútummal, ami a megszorítás értékét szabályozza.

12. kép restriction
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−

Hossz szabályozása. Általában szövegek hosszát, azaz a karakterszámot határozzuk meg. A length elemmel a pontos, a minLength elemmel a minimális, a
maxLength elemmel a maximális hossz adható meg. A minLength és a
maxLength akár együtt is használható.

13. kép Szöveg hosszának korlátozása
−

−

Számok értékkészletének szabályozása. Számok értékének korlátozásakor a következő elemek használhatók: minInclusive minimális, a maxInclusive maximális érték adható meg úgy, hogy a value attribútum értéke hozzá tartozik az
értékkészlethez. A minExclusive és maxExclusive hasonlóak, de itt a value
attribútum értéke nem tartozik hozzá az értékkészlethez.
Számjegyek szabályozása. A totalDigits elem számok összes számjegyének,
a fractionDigits pedig a tizedes jegyek számának meghatározására használható.

14. kép Számjegyek szabályozása
−

Felsorolás magadása. Ha egy értéket felsorolással megadott halmazzal szeretnénk
meghatározni, az enumeration elemet és annak value attribútumát használhatjuk. A következő felhasználói típus a hét első három napjának nevét tekinti érvényesnek egy szöveg típusú elemben.
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15. kép Felsorolás magadása
−

−

Térközök. A whiteSpace elem value attribútumának preserve (megtart),
replace (cserél), collapse (összevon) értékeivel azt adhatjuk meg, hogy hogyan kezelje a feldolgozóprogram a térköz karaktereket (tabulátor, sorköz,
szőköz).
Szöveg összetétele. Az egyik legérdekesebb korlátozást a pattern elemmel végezhetjük el. A pattern elem value attribútumában megadott reguláris kifejezéssel egészen precízen beállíthatjuk, hogy milyen karaktereket szeretnénk elfogadni egy string egyes részein. A reguláris kifejezés karaktereinek jelentése
hasonló a Perl-ből, illetve más nyelvekből ismert jelentésekkel. Fontos különbség
azonban, hogy nem használhatjuk a string elejének és végének jelölésére a ^ és a
$ jeleket. A ^ jelentése a karakterosztály tagadása.

A pattern elem használatakor célszerű a whiteSpace elem value attribútumát
collapse értékre állítani. Különben figyelnünk kell az ellenőrzött elem újsor karaktereire is.
Az alábbi séma olyan test elemet definiál, amelynek tartalma csak magánhangzó lehet.

20. ábra Csak magánhangzó elfogadása
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A szöveg összetételét szabályozó karakterek táblázata a teljesség igénye nélkül:

Kifejezés
Példa
Hétfő
Egyszerű karakterek
Karakter enti- H&#xe9;tf&#x151;
tás a szövegben
\d

\d{}
\D
\s
\w
\W
\p{Lu}
\P{Lu}
\p{N}
\p{L}
\p{P}
\p{S}
*

?
+
|
[ ]

[ – ]

Magyarázat
Csak a megadott szöveg
lesz elfogadható
Pl.: Az elfogadható szó a
Hétfő
\dA
Egyetlen számjegy.
Pl.: számjegy, amit egy ’A’
követ
\d{3}A
Pl.: Három számjegy, amit
’A’ betű követ
\d*\D\d*
Nem számjegy
Pl.: 11A1
A\sB
Térköz karakter
Pl.:’A’ szóköz ’B’
Számjegyekből, és betűkből álló szó
\d{3}\W{2}
Pl.: Szó, ami nem tartalmaz
betűket és számjegyeket
Nagybetűs karakter
Kisbetűs karakter
Egy szám
Egy betű
Írásjel
Szimbólum
a*b
Az előtte álló karakter 0,
vagy több előfordulása.
Pl.: Valahány (akár 0) ’A’-t
egy ’B’ követ
a?b
Nulla vagy több az előtte
álló karakterből
a+b
Egy vagy több az előtte
álló karakterből
Egyik vagy másik karakter
a|b |c
[a,á,e,é,i,í,o,ó,ö,ő,u,ú]* Karakter osztály. A felsorolt karakterek valamelyike.
Pl.: Csak magánhangzók.
[a-z]
Karakter osztály. A megadott karakterek között
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\

[^a-c]

.
{}

\d{5}

{,}

\d{5,10}

bármi.
Pl.: a-z között bármi.
Karakter osztály tagadása.
Nem lehet a megadott karakterek között bármi.
Pl.: Nem a-c között van.
Tetszőleges karakter
Számosság megadása

21. ábra A szöveg összetételét szabályozó karakterek táblázata
5.5.4

Összetett típusok

Egyszerű típusokkal a legtöbb nem szülő elem, illetve attribútum értékét már képesek
vagyunk szabályozni, felhasználói pedig típusok további lehetőségeket biztosítanak értékek érvényesítésére. Eddigi ismereteink szerint azonban még nem tudjuk definiálni az dokumentum szerkezetét. A struktúra meghatározásához ismerni kell az összetett típusok
létrehozásnak technikáját.
Az összetett típusok valójában adatszerkezetek. Egy elem akkor összetett típusú, ha
nem csak szöveges tartalommal, hanem attribútumokkal, és/vagy gyermek elemekkel is
rendelkezik.
Az alábbi példa szemely eleme összetett típusú, mert három (csalad, uto,
szulido) gyermekelemmel rendelkezik.

22. ábra Összetett típusú elem deklarálása
Az összetett típusok létrehozása csak első olvasásra bonyolult. Ilyenkor az element
elemben nem használjuk a type attribútumot, csupán az elem nevét adjuk meg. Az
element első gyermekeként azonban egy új, beszédes nevű elemet, a complexType-ot
helyezünk el. Az elem neve azt jelzi, hogy az összetett típusú, gyermek elemeket, attribútumokat tartalmaz, melyeket az element és az attribute elemekkel hozhatunk létre.
Az attribute elemek közvetlenül beágyazhatók a complexType-ba, de a gyermekek
esetében tovább kell szabályoznunk az összetételt. A gyermekelemek a sequence, az
all, vagy a choice elemekbe ágyazódhatnak.
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A sequence esetén a séma által meghatározott sorrendben minden gyermeknek szerepelnie kell a példányokban.
Az all hasonló hatású, de ilyenkor a sorrend nem kötött, a choice választást kényszerít ki, tehát a példányok készítői csak egy gyermekelemet választanak a definiáltak közül.
5.5.5

További attribútumok

Összetett típusok kialakításakor szükségünk lehet az xsd:element, és az xsd:attribute
elemek néhány kiegészítő attribútumára.
Attribútum
Előfordulás
Magyarázat
minOccurs
elem
Az elem minimális előfordulásának száma a szülőben.
maxOccurs
elem
Az elem maximális előfordulásának száma a szülőben.
default
elem, attribútum
Az elem, vagy attribútum
alapértelmezett értéke.
use
attribútum
Értékei
Értékek hatása
 required
 Kötelező
 optional
 Választható
 prohibited
 Tiltott
fixed
Elem, attribútum
Előre megadott fix érték

5.5.6

A dokumentumstruktúra meghatározása

A dokumentum szerkezetének felépítésekor követhetjük az eddig bejárt utat.
− Létrehozzuk a sémát
− Kialakítjuk a gyökér elemet (xsd:element)
− A gyökér gyermek elemeit a xsd:complexType elem, xsd:sequence,
xsd:all, vagy xsd:choice elemébe ágyazzuk
− majd hasonló beágyazásokkal definiáljuk a gyermekek gyermekeit, és így tovább…
A módszer eredményes, de nagyobb séma esetén könnyen válik áttekinthetetlenné.

A struktúra meghatározása önálló elemek létrehozásával
Az átlátható adatszerkezetek létrehozásának egy másik módszere, hogy sémában különkülön létrehozzuk az önálló, vagy kevéssé összetett elemeket majd a struktúra összeállítását végezzük el, a már elkészült elemekre hivatkozva. E a módszer megvalósítását láthattuk a lecke első részben bemutatott példában is.
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23. ábra Struktúra meghatározása önálló elemekkel
Mint látjuk, a szemely elem összeállításakor használt element-ekből már csak hivatkoznunk kell a korábban létrehozott elemekre. A hivatkozásra a ref attribútumot, és a definiált elemek nevét használjuk.

Struktúra meghatározása típusok definiálásával
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- összetett típusok definiálása -->
<xsd:complexType name="nevTipus">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="csalad" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="uto" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="titulus" type="xsd:string" default="úr"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="cimTipus">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="varos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="utca" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="irsz" type="irszTipus"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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<!-- felhasználói típus definiálása-->
<xsd:simpleType name="irszTipus">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:whiteSpace value="collapse"/>
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- összetett típusú elem struktúrájának definiálása -->
<xsd:element name="szemely">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="nev" type="nevTipus"/>
<xsd:element name="szulido" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="cim" type="cimTipus"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

5.6

SÉMA LÉTREHOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

A itt látható filmeken egy egyszerű séma létrehozását, és alkalmazását láthatja

5.7

ÖSSZEFOGLALÁS

Eddigi legnagyobb, és talán legtöbb új ismeretet hozó leckéjének végére érve tudjuk,
hogy az XML dokumentumok szerkezete definiálásának és a példányok érvényesítésének
új és hatékony eszköze az XML Schema. Az XML Schema a W3C ajánlásaként létrejött,
XML szintaktikát használó dokumentumtípus leíró nyelv. Erőssége az átlátható struktúrák
kialakításában, és a finoman hangolható típusokban rejlik.
A sémák mindig külső állományokban tárolódnak és az alábbi formula szerint kapcsolhatók a példányok gyökér eleméhez.
<elem
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="útvonal"
>

A sémákat mindig a http://www.w3.org/2001/XMLSchema azonosítójú névtérhez
rendeljük, a séma elemekre pedig általában az xsd prefixummal képzet minősített nevekkel hivatkozunk:
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

A sémákban egyszerű típusú attribútumokat, egyszerű és összetett típusú elemeket definiálhatunk. Az attribútumok definiálásakor (xsd névtér prefixum esetén) az
xsd:attribute, az elemek deklarálásakor az xsd:element elemeket használjuk.
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Az egyszerű típusok nevét mindkét esetben a type attribútumban adjuk meg. Az XML
Schema számos beépített egyszerű típust bocsát rendelkezésre, de az ezekre alkalmazott
korlátozásokkal további felhasználói típusok hozhatók létre.
A felhasználói típusokkal nagyon pontosan beállítható az elemek és attribútumok érvényes értékkészlete.
Az egyszerű típusokon túl összetett típusokat, valójában adatszerkezeteket is definiálhatunk. Ezt az xsd:complexType elem, és az abban elhelyezett squence, all, illetve
choice elemek teszik lehetővé.
A séma struktúráját a külön-külön elkészített elemekre hivatkozva vagy az összetett típusok felhasználásával is fölépíthetjük.

5.8
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Miért van szükség névtér használatára a sémák létrehozásakor?
Hol helyezkedhetnek el az XML sémák?
Hogyan kezdődik egy XML séma állomány?
Hogyan befolyásolja az érvényességet egy XML séma?
Mi a különbség egyszerű és összetett adattípusok között?
Mik azok a felhasználói egyszerű típusok?
Milyen stratégiák szerint hozhat létre XML sémákat?
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6. KERESÉS ÉS NAVIGÁCIÓ AZ XML DOKUMENTUMOKBAN
6.1

CÉLKITŰZÉS

A legtöbb XML dokumentumban nagyon fontos szempont, hogy jól tudjunk navigálni,
keresni, szelektálni az elemek között. A jelölőnyelv önmagában „csupán” hierachikus kapcsolatban álló elemekkel címkézett szövegek készítésére alkalmas. A jelölők ugyan biztosítják a szöveg a szemantikus elemzésének lehetőségét, de az XML nem bocsát rendelkezésre ehhez szükséges eszközöket. Az XML mára az informatika számos területén elterjedt
szabvánnyá vált. Megjelenése óta sok olyan „kiegészítő” nyelvet, eszközt alakítottak ki,
amelyek már biztosítják a keresés, a szemantikus alapokon nyugvó kiválasztás és más formátumokba alakítás lehetőségeit.
A ezek között az eszközök mindig is mértékadónak számítottak a W3C ajánlásai, így a
fejlesztők, és felhasználók zöme az ezekkel kompatibilis megoldásokat részesíti előnyben.
Ebben a leckében két ilyen eszközt mutatunk be. Az XPath mára majdnem olyan fontossá
vált az XML dokumentumok földolgozásban, mint maga az XML. A számos egyéb eszközben fölhasznált nyelv az XML adatstruktúrák elemeinek pontos kijelölését teszi lehetővé. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az XPath-szal kapcsolatos tudnivalók az XML alapismereteihez tartoznak. Az XQuery már részben az XPath-ra épülő nyelv, amely azonban az
egyszerű kiválasztáson túl a dokumentumok különböző formátumokba transzformálást is
lehetővé teszi.
A lecke olvasása közben megtanulhatja, hogyan épül fel az XML dokumentum az
XPath megközelítésében. Az anyag végére tudni fogja, mit tekintünk csomópontnak, hogyan jelölhetünk ki az XML fastruktúrájának egy eleméből kiindulva, egy, vagy több másik elemet. Képes lesz XPath útvonalakkal megjelölni a dokumentumok elemeit, azok
gyermekinek, tartalmuknak, attribútumaiknak figyelembevételével.
Megtanulhatja azt is, hogyan készíthet egyszerű, SQL-hez hasonló szintaxisú kifejezéseket, amelyekkel a dokumentumok kiválasztott elemeit megjelenítheti. Az XQuery úgynevezett FLWOR mondataival más formátumokba tudja majd konvertálni XML adatokat.
A lecke végére az XML struktúrák tartalmát weblapokká tudja majd alakítani.

6.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A LECKE TÉMAKÖREI

Az XML dokumentum fastruktúrája
XPath útvonalak leírása
XPath predikátumok
Operátorok és függvények
Tengelyek
Az XQuery és lehetőségei
FLWOR mondatok
Az XQuery nyelvtana
FLWOR kimentek szabályozása
Elágazások az XQuery kifejezésekben
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6.3

XML DOKUMENTUM ELEMEINEK KIVÁLASZTÁSA

Az XPath a W3C által kifejlesztett nyelvtan, amivel XPath kifejezések írhatók. A nyelv
segítségével megfogalmazott kifejezések alkalmasak arra, hogy pontosan megjelöljék az
XML dokumentum különböző elemeit. Röviden ennyi a XPath. A kifejezések nem csinálnak semmit, nem határoznak meg műveleteket, nem alakítják át, nem transzformálják az
elemeket, mindössze kiválasztják őket. Mégis tapasztaljuk majd, hogy az XPath nélkül az
XML feldolgozás gyakorlatilag elképzelhetetlen.
Tankönyvünk szinte minden ezt követő oldalán látunk majd XPath kifejezéseket.
Egyenlőre tananyagunk része, később olyan alapvető ismeretté válik, mint a felnőtt ember
számára a betűvetés.
6.3.1

Az XML dokumentum fastruktúrája

Az XPath szempontjából az XML dokumentum egy csomópontokból fölépülő hierarchikus faszerkezet.
A fa meglehetősen elterjedt adatstruktúra az informatikában. Leggyakrabban a fájlok és
könyvtárak kapcsán találkozunk vele. A könyvtárszerkezet olyan fa struktúra, amely egy
csomópontból, a gyökérkönyvtárból indul, további csomópontjai pedig alkönyvtárak és
fájlok. Egy könyvtár vagy fájl csomópont elhelyezkedését a faszerkezetben leírt útvonal
segítségével adhatjuk meg úgy, hogy a struktúra egy kiválasztott pontjából elindulva felsoroljuk a cél felé tartó úton érintett többi könyvtár nevét. A felsorolásban valamilyen elválasztó jellel (UNIX operációs rendszerek alatt a per „/”) választjuk el egymástól az egyes
neveket.
Az útvonalak vagy az aktuális könyvtárból, vagy a főkönyvtárból indulhatnak ki. Előbbi esetben relatív, utóbbiban abszolút útvonalról beszélünk.

16. kép Könyvtárszerkezet és útvonal
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Az XML dokumentum hasonlóan, de többféle csomópontból épül fel:
− Elem: A leggyakoribb csomópont, az állomány egy jelölője alkotja.
− Attribútum: egy elem valamelyik attribútuma
− Érték: Egy elem, vagy egy attribútum szöveges tartalma.
− Feldolgozási utasítás: Az xml dokumentum első sora.
− névtér
− megjegyzés
− A dokumentum
A fenti csomópontok legtöbbje rendelkezhet gyermek csomópontokkal. Egy elem,
gyermekelemekkel, attribútumokkal értékkel, egy attribútum értékkel. Azokat a csomópontokat, amelyeknek nincsenek gyermekeik, azaz tovább már nem bonthatók, atomi elemeknek nevezzük.
Az XPath kifejezésekkel az ezekből a csomópontokból fölépülő fában jelölhetünk ki
csomópontot vagy csomópontok egy halmazát úgy, hogy kiválasztjuk a kiindulási pontot,
majd a könyvtárszerkezet beli útvonalakhoz hasonlóan leírjuk a kiválasztott csomópontok
felé vezető úton érintett többi csomópont neveit. A neveket „/” jellel választjuk el.
A kiindulási pontot az útvonal kontextusának nevezzük. Ha a kontextus a gyökér csomópont, akkor abszolút, más esetekben relatív útvonalról beszélünk.
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17. kép
Eddig a dolog nem túl bonyolult, de nem is igazán érdekes. A kontextusból kiindulva ki
tudunk jelölni egy másik csomópontot.
Bár az ez után következő lehetőségek sokkal izgalmasabbak lesznek, más most érdemes leszögezni, hogy amikor kiválasztunk egy csomópontot, akkor nem egyszerű nevet, hanem a fa egy teljes, az adott csomópontból induló ágát megkapjuk.

6.3.2

Jelölések az útvonalakban

A következőkben tekintsük át azokat a kiegészítő jelöléseket, amelyek gazdagítják az
XPath útvonalak kifejező képességét.
A következő oldalakon gyakorlat nélkül csupán száraz és alig megjegyezhető ismereteket talál. Az egyszerű magolás biztosan nem lesz hatásos tanulási módszer. Ehelyett indítsa el a 2. leckében ismertetett XML szerkesztőt, a melléklet konyvek. xm l
állományának felhasználásával próbálja ki és gyakorolja a leírt műveleteket.
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Kifejezés

Leírás

Csomópont Kiválasztja a csomópontot,

Példa

Megjegyzés

/konyvek/konyv

A gyökér konyvek
csomópontjának
konyv csomópontjai.

/

Abszolút útvonalak
elején mindig szerepel

minden gyermek csomópontjával együtt
/

A gyökér csomópontot választja ki.

//

A jelölést követő csomópont //konyv
összes előfordulását kiválasztja.

.

Az aktuális csomópont jelölése

..

Az aktuális csomópont szülőjének jelölése

@

Egy attribútum megjelölése

//konyv/@kategoria

Az összes konyv csomópont kategoria
attribútuma.
(Nem az érték, hanem
az attribútum csomópont kerül kijelölésre.)

*

Egy csomópont összes gyermeke.

. /*

Az aktuális csomópont
összes gyermekének
kiválasztása, azok
nevétől függetlenül.

./@*

Az aktuális csomópont
összes attribútuma.

|

6.3.3

Több útvonal vagy kapcsolat- //konyv/cim |
ban.
//konyv/szerzo

A dokumentum összes
konyv csomópontja.

Minden könyv címe és
szerzője.

Predikátumok

Ez eddig tanult jelölésekkel már sokkal gazdagabb eredménnyel kecsegtető kifejezéseket készíthetünk, de még nem tudunk feltételeket meghatározni. A predikátumok megadása
mindig a csomópontok nevei után, [] között történik. Arra teszik alkalmassá az XPath
kifejezéseket, hogy meghatározzuk egy csomópont szülőn belüli sorszámát, illetve tartalmára vonatkozó feltételt adjunk meg.
Predikátum
[szám]

Leírás

Példa

Megjegyzés

/konyvek/konyv[1]/cim Az első könyv
A csomópont szám sorszámú előfordulása a szücíme
lőben.
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Létező attribútum

[@attrib]

//*[@nyelv]

[@log_kiv] Attribútumra megadott

Csak olyan elem
amelynél meg van
adva a nyelv attribútum.

//konyv[@nyelv=’en’] Csak az angol

feltétel.
[log_kif]

nyelvű könyvek
címe

Elemre megadott feltétel.

//konyv[ar>10000]/cim Olyan könyvek

címe, amelyek ára
több mint 10000 Ft
A predikátumokban gyakran adunk meg elemek vagy attribútumok értékére, esetleg
függvények visszatérési értékére vonatkozó logikai és egyéb kifejezéseket. Ezek elkészítéséhez ismernünk kell az XPath különböző operátorait.

Matematikai operátorok
Operátor

Leírás

Példa

Eredmény

+

Összeadás

2+2

4

-

Kivonás

6–2

4

*

Szorzás

6*2

12

div

Osztás

6 div 2

3

mod

Maradékos osztás

6 mod 4

2

Összehasonlító operátorok
Operátor
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Leírás

Példa

=

Egyenlő

ar=4500

!=

Nem egyenlő

ar!=4500

<

Kisebb mint

ar<10000

<=

Kisebb vagy egyenlő

kiadas <= 2005

>

Nagyobb mint

ar>10000

>=

Nagyobb vagy egyenlő

kiadas>=2008

or

vagy

kiadas<2008 or
ar>10000

and

és

kiadas>=2008 and
ar<10000

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK

Függvények
A XPath saját függvénykönyvtárral rendelkezik, és függvényeinek egy részét szintén
felhasználhatjuk a predikátumokban. A rendelkezésre álló függvények száma igen jelentős.
Leírásuk és magyarázatuk meghaladná könyvünk terjedelmi lehetőségeit, itt csak néhányat
sorolunk fel közülük. A teljes referencia megtalálható például a W3C oldalán, a következő
címen: http://www.w3.org/TR/xquery-operators/.
Függvények
Függvény/példa
last()
//konyv[last()]/cim

Leírás
Egy csomópont utolsó gyermekének sorszáma.
A példa az utolsó könyv címét választja ki,

node()

Magát az aktuális csomópontot adja eredményül.

position()

Egy csomópont pozíciója.

//konyv[position()<=5]

A példa az első 5 könyvet választja ki.

data(node)

A zárójel közötti paraméter tartalmát adja
vissza.
A példa az aktuális csomópont tartalmát
választja ki.

data(.)
substring(str,star,end)

Az str string start karakterétől end karakteréig terjedő részét adja vissza.
A példa visszaadja az ’A’ betűvel kezdődő
//cim[substring(data(.),1,1)=’A’]
címeket.
concat(str1,str2)

6.3.4

A összefűzi a két stringet.

Tengelyek

A predikátumok nyújtotta lehetőségek áttanulmányozásával ismét sokat haladtunk előre. Az XML dokumentum elmeinek kijelölésével kapcsolatos tudásunk az a tengelyek
megismerésével teljesedik ki.
A tengelyek az aktuális csomóponttal valamilyen viszonyban lévő további csomópontok halmazát válogatják ki. Megadásuk a tengely::csomópont_teszt formula szerint történik.
A child::szerzo az aktuális csomópont összes szerzo nevű gyermek csomópontját jelöli ki.
A következő táblázat a használható tengelyeket
Tengely
ancestor
ancestor-or-self
attribute
child
descendant

Jelentés
Az összes őst kijelöli
Az aktuális csomópontot, és az összes őst jelöli ki.
Egy elem összes attribútumát kijelöli
Az csomópont összes elemét gyermekét
A csomópont összes leszármazottját kijelöli
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descendant-or-self
following
following-sibling
namespace
parent
preceding
preceding-sibling
self

6.4

Az aktuális csomópontot, és az összes leszármazottját jelöli ki.
A csomópont után következő összes elem a fában
Az aktuális csomópontot követő összes testvér
Az összes névtér csomópont az aktuális csomópontban
Az aktuális elem szülő csomópontja
Az kontextust megelőző összes csomópont
Az kontextust megelőző összes testvé csomópont
Maga az aktuális csomópont

AZ XQUERY

A lecke előző szakaszában megtanultuk, hogy miként lehet kiválasztani az XML dokumentum faszerkezetének csomópontjait, illetve a csomópontok halmazait. Bár a XPath
érdekes lehetőségeket biztosított a fa egyes részeinek kijelölésére, ennek gyakorlati hasznára eddig nem derült fény. A következő szakaszban megismerjük az első olyan eszközt,
amely felhasználja az XPath kifejezéseket.
A következő oldalakon bemutatott példák a melléklet konyvek.xml dokumentumának felhasználásával készültek. Nyissa meg az állományt 2. leckében bemutatott
XML szerkesztővel, és annak XQuery editorával próbáljon ki mindent.
6.4.1

Az XQuery lehetőségei

Az XQuery, XML dokumentumok adatainak kiválogatására, közvetlen, illetve tetszőlegesen megszerkeszthető új formátumban történő megjelenítésére kifejlesztett lekérdező
nyelv. A nyelv 2007 óta W3C ajánlás, egyszerűségének, praktikusságának köszönhetően
nagy népszerűségnek örvend az XML dokumentumok készítőinek körében.
Az XQuery lekérdezések az SQL-hez hasonló mondatok. Használatukkor nincs más
dolgunk, mint úgy megfogalmazni az XQuery lekérdezéseket, hogy azokkal
− kiválasszunk egy XML dokumentumot,
− kijelöljük a fa egy részét,
− ha szükséges, tovább szelektáljuk a kiválasztott elemeket,
− szükség esetén sorba rendezzük a csomópontokat,
− majd megjelenítsük az eredményt.
A lépések egyszerűek, de az olvasó rövidesen látni fogja, hogy a hatás frenetikus. A kiválogatott adatokat ugyanis megjelenítéskor tetszőleges szerkezetbe ágyazhatjuk, így gyakorlatilag bármilyen dokumentumformátumba alakíthatjuk azokat.
Készíthetünk másik XML-t, létrehozhatunk weblapot, vagy akár PDF állományt is.
A most következő példában a nyelv még messze nem mutatja valódi arcát, sőt még a
fent ígért funkciókat sem használjuk. Mindössze egy rövideke XQuery kifejezést írunk.
Jelenítsük meg a konyvek.xml-ben tárolt összes könyv címét !
A XQuery szerkesztő elindítását követő első feladat, hogy kiválasszuk az állományt. Ha magát az XML-t is megnyitottuk, akkor nincs más dolgunk, csak aktuálissá
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kell tenni az ablakát. Ha az állomány nincs megnyitva, az XQuery mondat első részében a doc(„útvonal”) függvény használatával jelezzük, hogy melyik fájl tartalmára
vonatkoznak a további utasítások.
Példáinkban nem használjuk az doc(’URI’) utasítást. Azt feltételezzük, hogy a
szerkesztőben megnyitottuk a feldolgozni kívánt XML-t

A mondat következő eleme egy XPath kifejezés, amivel kijelöljük, a megjelenítendő elemeket!
Íme:
doc(“konyvek.xml”)/konyvek/konyv/cim

Vagy ha a konyvek.xml nyitva van, csak:
/konyvek/konyv/cim

A mondat futtatása után azonnal megjelenik az eredmény:
<cim>Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt</cim>
<cim>Biztonságos webalkalmazások PHP nyelven</cim>
<cim>Ajax felsőfokon</cim>
<cim>Tanuljuk meg a PHP5 használatát 24 óra alatt</cim>
<cim>ActionScript 3.0 Bible</cim>
<cim>Designing Web Navigation</cim>

Az eredmény persze nem sokkal szebb, mintha csak XPath-t használtunk volna, de kifejezés működik.
6.4.2

FLWOR

Az első próbálkozás után, még siker esetén is joggal biggyeszti le ajkát az olvasó. Enynyi??? Messze nem! Az XQuery valódi lehetőségei az úgynevezett FLOWR kifejezésekben rejlenek. A rémséges rövidítés a következőkben használt kifejezésekben megfogalmazott lépéseket jelöli.
− F (FOR):
XML dokumentum egy részének kiválasztása
− L (LET):
A kiválasztott elemek iteratív hozzárendelése egy változóhoz
− W (WHERE):
A változó értékének szűrése
− O (ORDER BY): Az eddig kiválogatott elemek sorba rendezése
− R (RETURN):
Az eredmények megjelenítése
Íme a példa, ami hasonló eredményt ad mint az előző mondat kifejezés, de már a
továbblépés irányába mutat.
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Lássuk csak mit csinál ez a rövidke kifejezés!
Kiválasztja konyvek elem összes konyv elemét, majd azokat iteratív módon hozzárendeli a $k változóhoz. (F,L)
for $k in /konyvek/konyv

$k-ba természetesen nem elemnevek, hanem teljes csomópontok kerülnek, gyermekeikkel együtt.
A $k változókat szűri a csomópontok kategória attribútumának értéke szerint. Csak
a programozas kategória címeit válogatja ki. (W)
where $k/@kategoria="programozas"

Sorba rendezi a $k változókat a bennük tárolódó konyv elemek cím elemének értékei szerint. (O)
order by $k/cim

Megjeleníti az eredményt. (R)
return
for $k in /konyvek/konyv
where $k/@kategoria="programozas"
order by $k/cim
return $k/cim
<cim>Ajax felsőfokon</cim>
<cim>Biztonságos webalkalmazások PHP nyelven</cim>
<cim>Tanuljuk meg a PHP5 használatát 24 óra alatt</cim>

6.4.3

Az XQuery nyelvtana

Mielőtt továbbhaladnánk, fussunk át a z XQuery nem túlságosan nagyszámú szintaktikai szabályán, hogy biztosíthassuk magunkat az észrevétlenül elkövetett hibák ellen.
− Az XQuery nyelv kis-, nagybetűkre érzékeny, a parancsokat ennek megfelelően
kell begépelni!
− Az XML dokumentum feldolgozandó részét XPath kifejezéssel választjuk ki.
− Az XPath kifejezésekben érvényes neveket kell használni!
− A szövegeket aposztrófok vagy idézőjelek közé kell zárni!
− Használhatjuk az XPath függvényeit, és operátorait.
− A változók neveit $ jelnek kell megelőznie!
−
A változók értékadására a let utasítást használjuk. Pl.: let $a := 10
− A szövegben használt megjegyzéseket (: :) jelölés közé kell zárni! (: megjegyzés :)
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6.4.4

FLWOR kimentek szabályozása

Igen! Az előző példa más határozottan biztatóbb eredményt hozott, de egy apróság még
zavarhatja az olvasót. A létrehozott szöveg XML jelölőket tartalmaz, így HTML megjelenítésre nem lesz közvetlenül alkalmas. A következő példa azt mutatja, hogyan tudjuk a
XML jelölőkről, és attribútumokról leválasztani azok értékeit. A megoldást egy egyébként
az XPath-nál már említett data() függvény szolgáltatja, amely a paraméterként kapott
csomópont adattartalmával tér vissza. A példában még egy fontos dolgot megfigyelhetünk.
Az FLWOR kifejezés akár HTML kódba is beágyazódhat. A beágyazásra a {} karaktereket
használjuk.
A HTML kód ilyenkor nem tartalmazhat {} karaktereket. Ha netán szükség lenne rájuk (pl. beágyazott stíluslap esetén akkor a karakter entitásukkal helyettesíthetjük
őket.

18. kép FLWOR kifejezés
A fenti FLWOR kifejezés eredménye az alábbi HTML kód:
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19. kép FLWOR kifejezés futtatásának eredménye
6.4.5

Elágazások az XQuery kifejezésekben

Miközben az XQuery nagyszerű lehetőségeit próbálgatjuk, előbb-utóbb minden bizonynyal szükségét érezzük a kimenetben létrehozható elágazásoknak. Ha például kilistázzuk a
könyvek címeit lehet, hogy jelölni akarjuk valahogyan az angol nyelvű irodalmakat.
Az XQuery az
if (log_kif) then igaz_kimenet else hamis_kimenet

szerkezettel teszi lehetővé a szelekciók kialakítását.
Az elágazásban a log_kif egy logikai kifejezés, az igaz_kimenet helyére írjuk azt a
kimenetet, amit a feltétel igaz értéke, és a hamis_kimenet helyére azt, ami a feltétel
hamis értéke esetén szeretnénk megjeleníteni. A kód és az eredmény a következő:
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<ul>
{
for $k in /konyvek/konyv
order by $k/cim
return if ($k/@nyelv="en")
then <li><b>{data($k/cim)}</b></li>
else <li>{data($k/cim)}</li>
}
</ul>
<ul>
<li>
<b>ActionScript 3.0 Bible</b>
</li>
<li>Ajax felsőfokon</li>
<li>Biztonságos webalkalmazások PHP nyelven</li>
<li>
<b>Designing Web Navigation</b>
</li>
<li>Tanuljuk meg a PHP5 használatát 24 óra alatt</li>
<li>Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt</li>
</ul>

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a leckében az XML dokumentumok elemeinek és elemkészleteinek pontos kiválasztására, a kijelölt adatok megjelenítésre és más formátumokba konvertálásra tanultunk
technikákat. Megtanultuk az XPath kifejezések készítésére alkalmas nyelvet. Megismertük
a faszerkezet elemeit, megtanultuk mi a kontextus, hogyan lehet relatív és abszolút útvonalak megadásával kijelölni a fa egyes részeit. Megtanultuk, miként tudjuk predikátumokkal
úgy szabályozni a csomópontok kijelölését, hogy közben figyelembe vegyük gyermekeiket, attribútumaikat, szöveges tartalmukat.
Bepillantást nyertünk az XQuery nyelv lehetőségeibe. Megtanultuk, hogyan egyesíthetjük az XPath és az XQuery erejét. FLWOR kifejezésekkel ki tudjuk választani, majd rendezés és szűrés után más formátumba tudjuk alakítani az XML dokumentumok adatait.

6.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mit értünk az XML dokumentum fastruktúráján?
Mit értünk a fa struktúra atomi elemei alatt?
Mi az a kontextus?
Mi a különbség abszolút és relatív útvonal között?
Mit jelöl ki a következő XPath kifejezés? /konyvek/konyv[1]/cim
Mi az az FLWOR kifejezés?
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7. XML DOKUMENTUMOK ÁTALAKÍTÁSA
7.1

CÉLKITŰZÉS

Az XML kiválóan alkalmas a legkülönbözőbb adatszerkezetek leírására. Tervezésekor
az egyszerűség és bővíthetőség mellett az is szempont volt, hogy az elsősorban gépi elemzésre szánt dokumentumok, az ember számára is könnyen átláthatók és olvashatók legyenek. Bár ezek a célok megvalósultak, mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy egy
nagyméretű dokumentum áttekintése nem kis feladat. Sokszor csak a tárolt adatok egy
részére vagyunk kíváncsiak, és az sem ritkaság, hogy a nyers szöveget könnyebben átlátható formátumban szeretnénk megjeleníteni. Táblázatokat, listákat, kiemeléseket szeretnénk
látni. Ugyanakkor tudjuk, hogy XML elveitől idegen a formátumok tárolása. Hogyan lehetne elérni, hogy az XML elemekkel jelölt szöveget valamilyen más formátumba alakíthassuk át? Az előző fejezet XQuery-ről szóló szakasza már fölvillantott egy lehetőséget,
de ebben a leckében olyan nyelvet ismerünk meg, amellyel sokkal kényelmesebben tudjuk
elvégezni a különböző átalakításokat. Ebben a leckében megismeri az XSLT nyelvet. Megtanulhatja, hogyan járhatja be rekurzív vagy szelektív módon az dokumentumfát, hogyan
rendelhet átalakítási szabályokat a csomópontokhoz, hogyan érheti el, hogy a tárolt adatok
eltérő szerkezetű XML fájlba, HTML, vagy más formátumú dokumentumba kerüljenek.
Az XSLT-ben olyan eszközzel ismerkedhet meg, amelyet az XML szerkesztőkön túl a
jelentősebb böngészők is támogatnak. Így használatával XML alapú weblapok készítésére
nyílik lehetősége!

7.2
−
−
−
−
−
−
−

A LECKE TÉMAKÖREI

Az XSLT jellemzői
A stíluslapok felépítése
Az elemek feldolgozása
A feldolgozás folyamatának vezérlése
A feldolgozott csomópontok szűkítése
select attribútum
Módok

7.3

AZ XSLT JELLEMZŐI

Az XSLT az XML dokumentumok transzformálására, álalakításra alkalmas nyelv, amelyet a W3C fejlesztett ki, és emelt ajánlásai közé. Elnevezése az Extensible Stylesheet
Language Transformation kifejezés rövidítése. A nyelvet azzal a szándékkal fejlesztették
ki, hogy számítógépek által értelmezhető formában írhassuk le egy XML dokumentumtípus átalakításának szabályait.
− Az egyébként deklaratív nyelv 1999-ben jelent meg W3C ajánlásként.
− Alkalmazásával úgynevezett stíluslapok írhatók le.
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−

A stíluslapok, az XML nyelvtanára épülő dokumentumok, amelyek átalakítási szabályokat tartalmaznak.
− A szabályokat speciális XML jelölők és attribútumok segítségével adhatjuk meg.
− Az XSLT elemek egyértelmű elkülönítésének érdekében a nyelv elemeit saját névtérbe sorolják. A stíluslapok írásakor mindenképpen deklarálnunk kell a névteret,
majd az elemekre minősített névvel kell hivatkoznunk.
− A stíluslap szabályait alkalmazva az XML processzor képes egy XML szabványú
forrásdokumentum elemeit és tartalmát más formátumú célállományba konvertálni.
Az alábbi stíluslap például html formátumba konvertálja az már korábban is látott
konyv ek. xm l részleteit.

24. ábra XSLT stíluslap
A feldolgozás eredményeképpen az alábbi HTML kimenet készül:

25. ábra A feldolgozás utáni HTML kimenet
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20. kép Eredmény, böngészőben
A következő filmeken megnézheti, hogyan készíthető el, hogyan használható, és hogyan csatolható XML dokumentumhoz egy XSLT stíluslap.

7.4

A STÍLUSLAPOK FELÉPÍTÉSE

Az XSLT dokumentumok szabványos XML állományok, ezért az XML alapjainál tárgyalt dokumentumszerkezet szerint épülnek fel: első sorukban az XML deklaráció található, majd a dokumentum gyökéreleme, a gyökérbe ágyazott gyermekelemek, illetve azok
gyermekei következnek.
A gyökérelem kötelezően a stylesheet elnevezést kapja.
Mivel az XLST elemek önálló névtérbe tartoznak, a már minősített névvel leírt gyökérben deklarálni kell névteret, és a további elemekre is minősítetten, a névtér előtagjának
feltüntetésével kell hivatkozni.

21. kép XSLT stíluslap szerkezete
A névtér azonosítója kötelezően a http://www.w3.org/1999/XSL/Transform URI cím, a prefixum pedig konvencionálisan xsl. A gyökérben szereplő version attribútum a használt
nyelvi verzió jelölésére szolgál, értéke 1.0, vagy 2.0 lehet.
A gyökérben a feldolgozásra általában vonatkozó utasításokat megadó elemek, illetve
az úgynevezett sablonok helyezkedhetnek el.
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Az általános feldolgozási utasítások között szerepelhet például az output elem,
amelynek attribútumait a cél néhány globális jellemzőjét adják meg. Ilyen például a
method (feldolgozási mód), amely xml, html, vagy text értéket vehet fel. Szintén itt
adató meg az encoding (kódolás) kódolás attribútum, ami értelemszerűen a karakterek
kódolását adja meg a cél állományban.
Az XSLT sablon alkalmazásakor tehát, egy forrás állomány (a továbbiakban forrás)
elemeit és tartalmát, más formátumú célállományba (a továbbiakban cél) konvertálja az
XML feldolgozó program (processzor).
Az XSLT stíluslapok egy vagy több sablonnal írják le az átalakítás szabályait. Egy sablon kijelölő és feldolgozó részből tevődik össze. A kijelölő rész XPath kifejezéssel azonosítja a forrás dokumentumfájának egy vagy több csomópontját.
A feldolgozó rész leírja, hogy a célban milyen formában kell megjelenniük a kijelölt
csomópontoknak.
A sablonokat a template elemmel hozzuk létre, kijelölő rész pedig az elem match attribútuma, illetve az abban megadott XPath kifejezés. A feldolgozást leíró szabályok a
template elem tartalmát képezik.

26. ábra Sablon a stíluslapban
A fenti példa HTML formátumú célt alakít ki. A stíluslap egyetlen sablonja, a konyvek
elemet jelöli ki. A sablon szabálya pedig leírja, hogy a konyvek elem helyett a
KÖNYVESBOLT szöveget kell beilleszteni a célba. Jól látszik, hogy a cél szövege félkövér betűkkel jelenik majd meg. Íme, a céldokumentumba kerülő szöveg:
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27. ábra A stíluslappal kialakított HTML forrás és megjelenítése böngészőben
Vegyük észre, hogy a feldolgozás csak a kijelölt elemre vonatkozik, annak gyermekeit
nem érinti, és hogy a szabály egyenlőre, egyszerű szöveg, amelynek be kell kerülnie a
célba.
Egy szabványos HTML dokumentum természetesen nem így néz ki. Szerencsés lenne,
ha a célba beszúrnánk a HTML, HEAD, és BODY elemeket is. Ez akár ezzel a sablonnal is
elvégezhető lenne:
<xsl:template match="/konyvek">
<HTML>
<HEAD/>
<BODY>
<b>KÖNYVESBOLT</b>
</BODY>
</HTML>
</xsl:template>

28. ábra További HTML elemek beszúrása
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Ha még szebb megoldást akarunk, akkor használhatjuk az XSLT element elemét
amely egy a name attribútumában megadott nevű jelölőt szúr be a célba. Az jelölő tartalma
az element beágyazott része lesz.

29. ábra Az element elem használata
Még egy apróság… A célba beillesztett szöveg a KÖNYVESBOLT lesz. Mivel csak
egyetlen szó, megadhatjuk így is, de helyesebb, ha szöveg beillesztésére a XSLT text
elemét használjuk. Ez az elem ugyanis képes a szövegben elhelyezett térköz karakterek
átvitelére is. Ehhez a disable-output-escaping="yes" attribútumot kall használnunk.
<xsl:text disable-output-escaping="yes">KÖNYVESBOLT</xsl:text>

Nos, egészen csinos kis stíluslapot készítettünk. nagy kérdés persze, hogy hogyan tudnánk használni. A kipróbálás egyik módja, hogy a stíluslap létrehozására valamelyik XML
szerkesztőt használjuk. Ezekkel az eszközökkel nem csak elkészíthetjük, hanem ki is próbálhatjuk a munkát.
A másik, esetleg párhuzamosan is használható módszer, hogy a stíluslapot lemezre
mentjük, a forrás XML-ben stíluslapként hivatkozunk rá. Ha ezután a forrást megnyitjuk
egy (az XSLT-t támogató) böngészővel, a képernyőn az átalakított, cél dokumentumnak
megfelelő weblap jelenik meg.
Az XSLT mentéskor az xs l kiterjesztést szokás használni, az XML forráshoz pedig így
kapcsoljuk a stíluslapot:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="konyvek_stiluslap.xsl"?>
<konyvek >
…

Természetesen a példában a ko n yvek. xm l , és a konyv ek_ stilu sla p.x sl egyazon
könyvtárban vannak. Ellenkező esetben a href attribútum értéke a megfelelő URI.
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7.5

A FORRÁS ELEMEINEK FELDOLGOZÁSA

Az eddigiekben láttuk, hogy egy sablon, csak a kijelölő résznek megfelelő csomópontok átalakítását végzi el a forrásban. Más csomópontokat, még a gyermekelemeket is, érintetlenül hagy. Ha további csomópontokat szeretnénk átalakítani, akkor újabb sablonokra
van szükség.

30. ábra Újabb sablon
A fenti példa két sablont tartalmaz. A felső abszolút útvonallal, a /konyve k csomópontot jelöli ki, és megszabja annak átalakítását. Az alsó sablon, relatív útvonalat használ a
kijelöléshez, és vélhetően az egyes könyveket leíró csomópontokat dolgozná fel.
Tudni kell, azonban hogy a processzor a feldolgozás kezdetekor mindig a forrás dokumentumfájának gyökérelemét tekinti kontextusnak, azaz aktuális csomópontnak. Az
átalakítás elkezdéséhez olyan sablont keres, amelynek match attribútuma, kijelölése ebből
a kontextusból induló útvonalat tartalmaz. Ha talál ilyet, csak azt hajtja végre1. A fenti
példában ezért csak az első sablon működne.
A stíluslapok sablonjai között mindig kell lennie egy olyannak, amelyikkel a proceszszor elkezdi a feldolgozást. Ennek kijelölő része mindenképpen a gyökérelem jelével
(/) kezdődő, abszolút útvonalat kell, hogy tartalmazzon.
Amikor egy sablon feldolgozása elkezdődik, a processzor mindig a sablonban megjelölt
csomópontot állítja be kontextusként.
Ha azt akarjuk, hogy egy csomópont feldolgozása, annak gyermekeivel folytatódjon, a
sablonban szerepeltetni kell az apply-templates elemet. Ha a processzor ilyen jelölőt
talál, akkor elkezdi keresni azokat a sablonokat, amelyeknek útvonala a kontextusból, a
gyermek relatív útvonalát, azaz nevét tartalmazza.

1

Ha több ilyen is van, akkor csak az utolsó kerül végrehajtásra.
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31. ábra apply-templates
Az átalakított példában az első sablon tartalmazza <xsl:apply-templates /> elemet ezért a processzor keres olyan sablon(oka)t amelyek a kontextusból (/konyvek) elérhető elemeket jelölnek ki. A második sablon ilyen, ezért az a /konyvek összes konyv
elemére végrehajtódik. Természetesen ilyenkor a kontextus az éppen feldolgozott csomópontnak (konyv elemnek) felel meg.
Hogy pontosan értsük a példát, szükség van még egy kiegészítésre. Eddig csak sablon
szabályában megadott szövegek kerültek a célba (pl.: KÖNYVESBOLT). Ha az éppen
feldolgozott csomópont tartalmát akarjuk beilleszteni a célba, akkor ezt a value-of
elemmel kell jeleznünk. A value-of a select attribútumban kijelölt elem tartalmát illeszti a célba. A select értéke természetesen XPath kifejezés, ami az érintett csomópont
relatív útvonalát tartalmazza. Ez most konyv, cim eleme.
A fenti stíluslap eredménye a következő cél dokumentum lesz:

22. kép Eredmény HTML
Következzen most egy újabb példa, ami a fenti ismereteket alkalmazza a könyvek címeiből áll HTML felsorolás elkészítéséhez:
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32. ábra Lista generálása
A cél ilyen lesz:

23. kép A transzformáció eredménye
HTML céldokumentum előállításakor ritkábban, de a forrástól eltérő szerkezetű XMLbe konvertáláskor gyakrabban fordul elő, hogy a forrás valamelyik csomópontját vagy
csomópontok halmazát teljes egészében át akarjuk másolni a célba.
Erre használható az XSLT copy, illetve a copy-of eleme. A copy csak a feldolgozott
csomópontot, még a copy-of annak minden gyermekét átmásolja.
Lássunk egy egyszerű példát! Tegyük fel, hogy egy programozásról szóló könyvek
jegyzékére van szüksége, de a listát XML-ben szeretné megkapni. A kérés az, hogy az
állomány gyökéreleme az irodalomjegyzek legyen, amelybe irodalom nevű elemek
vannak beágyazva. Ezek könyvek címét, szerzőit, és kiadási évét kell, hogy tartalmazzák a
konye k.xm l -hez hasonlóan, cim, szerzo, kiadas elemekben. Egyes csomópontokat
nekünk kell létrehoznunk, még másokat egyszerűen át kell másolnunk a konyek. xm l -ből.
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Nézzük a példát, ami világossá teszi a megoldást!

33. ábra copy-of elem
−
−
−

7.5.1

A 8. sorban az eddigi gyökér elem helyett (konyvek) az irodalomjegyzek nevű
elemet hozzuk létre.
A 14. sorban kezdődő sablon a konyv elemeket dolgozza föl, de helyettük
irodalom elemeket hozunk létre a célban.
Az irodalom elemek tartalmát a konyv elemek néhány gyermekének másolásával
oldjuk meg (17., 21., 26. sor)
Feldolgozás folyamatának vezérlése

Az apply-templates elemekkel már rá tudjuk venni a processzort, hogy a forrás
dokumentumfáját akár teljes mélységben feldolgozza. A most következő néhány további
elemmel pedig a feldolgozás folyamatát irányíthatjuk.

Elágazások
Ha stíluslapot próbálunk írni, biztosan hamar találkozunk olyan szituációval, amikor az
csomópontok vagy attribútumaik tartalmától függően különböző kimeneteket akarunk előállítani. Például elkészíthetnénk a könyvek listáját úgy, hogy a magyar nyelvűek címei
félkövér, az angol nyelvűeké pedig dőlt betűkkel jelenjenek meg.
A stíluslapokon kétféle elágazást készíthetünk. Az if elembe ágyazott tartalom csak
akkor kerül feldolgozásra, ha a test attribútumban megadott logikai kifejezés (feltétel)
igaz. Az if-fel tehát ha…akkor… típusú elágazást tudunk készíteni. Különben ág definiálására nincs lehetőség.
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Az if elemmel így módosíthatjuk a konyv feldolgozását:

34. ábra if elem használata
A test az if attribútuma. Ez megnehezíti a logikai kifejezések beírását, ugyanis az attribútumok értéke nem tartalmazhat <, vagy > jeleket. A test kifejésekben az egyébként
elemhatárolóként használt relációs jelek helyett azok karakter entitását kell beírni:
&lt; illetve &gt;
A másik lehetőség a choose elem, amelybe test attribútummal rendelkező when elemek ágyazhatók. Ezek pedig éppen úgy működnek, mint az if. A lényeges különbség,
hogy a choos-ba egy otherwise nevű elemet is beágyazhatunk. Az otherwise-nak
nincsen feltételvizsgáló attribútuma. Beágyazott tartalma csak akkor kerül feldolgozásra,
ha egyik when feltétele sem teljesül.
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Az előző feladat megoldása choose-szal:

35. ábra choose elem használata
Most az egyéb nyelven írt könyvek normál, az angol dőlt, a magyar nyelvűek félkövér
betűkkel formázva kerülnek a célba.

Ciklikus feldolgozás
Előfordulhat, hogy egy sablonban anélkül akarunk végigszaladni a kontextus gyermekein, hogy azok számára külön sablont írnánk. Erre használható a for-each elem, amelylyel egyfajta ciklust készíthetünk. A for-each select attribútumában megadott XPath
kifejezés egy csomópont halmazt választ ki, majd a halmaz elemeire egyenként végrehajtódik a ciklus tartalma. Az alábbi példa egyetlen sablonnal oldja meg az eddigi feladatot.
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36. ábra for-each elem használata
A for-each kezdetben csábító lehet, hiszen nem kell annyi sablont csinálni. Ha
azonban nagyobb dokumentumfát kell feldolgozni, a stíluslap hamar átláthatatlan
lesz. Ilyenkor sokkal szerencsésebb, ha több sablonnal strukturáljuk a stíluslapot.

Rendezés
Szintén gyakori feladat, hogy valamilyen szempont szerint rendezett csomópontok alapján készítsünk kimenetet. Ilyenkor lehet hasznos a sort elem, amely for-each vagy egy
apply-template által kijelölt elemhalmazt sorba rendez a feldolgozás előtt. A rendezés
a sort select attribútumával megjelölt érték szerint történik.
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37. ábra sort elem használata
7.5.2

A feldolgozott csomópontok szűkítése

Az apply-templates elem azt írja elő a processzornak, hogy a kontextus összes
gyermek csomópontjára illeszkedő sablont keresse meg, és dolgozza fel. Előfordul, hogy
nem akarunk minden gyermekkel foglalkozni, csak néhányat akarunk felhasználni. Ilyenkor többféle módon lehet szűkíteni a feldolgozandó gyermekek körét.
select

attribútum

Az első ilyen lehetőség az apply-templates select attribútuma, amelyben XPath
kifejezéssel pontosan megadható, hogy melyik gyermek sablonját kell megkeresni és feldolgozni. A processzor más gyermekekkel ilyenkor nem „foglalkozik”.
A következő példában nem csak a könyvek címeit, hanem szerzőit is fel akarjuk tüntetni a felsorolásban. A szerzo elemek a konyv gyermekei. Néhány könyvnek csak egy,
másoknak több szerzője is van. Elkészítjük a szerzo-ket feldolgozó sablont, majd a
konyv sablonjából indítva feldolgozzuk a szerzo-ket is. Ha a konyv sablonban csak egy
apply-templates lenne, akkor a processzor a konyv minden gyermekét megpróbálná
feldolgozni. A példában csak a szerzo csomópontokat.
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38. ábra A select attribútum
A szerzo sablonban a kontextus saját tartalmát írjuk ki <xsl:value-of
select="."/>, majd egy vesszőt helyezünk el <xsl:text>, </xsl:text>. A szerzők így vesszővel lesznek elválasztva. Kisebb szépséghiba, hogy az elválasztó jel egy
szerző esetén is megjelenik. Erre a problémára később még visszatérünk.

Módok
Nem csak arra van lehetőség, hogy a feldolgozásra kerülő gyermeket korlátozzuk, kiválogassuk, rendezzük, hanem arra is, hogy ugyanannak a csomópontnak a feldolgozására
többféle sablont is készítsünk, majd ezeket különböző feldolgozási módokhoz kössük.
Ilyenkor template elem mode attribútumával kell nevet adhatunk az egyes sablonokra
jellemző feldolgozási módoknak. A sablon feldolgozását indító apply-template elemben pedig jelezni kell, hogy melyik módot akarjuk éppen használni. Ezt a technikát használja a különböző nyelvű könyvek címének megjelenítésére az alábbi példa.
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39. ábra Módok alkalmazása

Nevesített sablonok
A szűkítés harmadik módja, amikor nem a forrásdokumentum fastruktúrája szerint haladunk a feldolgozásban. Ilyenkor nem, vagy nem mindig a processzor keresi meg a megfelelő feldolgozó sablont, a kontextus gyermekelemeinek relatív útvonala alapján. A stíluslap szerzője nevesített sablonokat készít, majd a feldolgozás adott kontextusaiban pontosan
megjelöli, hogy melyik nevesített sablonjával kívánja elvégezni a feldolgozást. A nevesített sablonok nem rendelkeznek match tulajdonsággal, ellenben van name attribútumuk,
amely a nevüket határozza meg. Elindításukhoz pedig nem az apply-templates, hanem
a call-templates elem használható. A call-templates-nek szintén van name attribútuma, amelyben az elindítani kívánt sablon nevét kell elhelyezi.
A nevesített sablonok használata esetén a feldolgozás irányítása, a megfelelő sablon kiválasztása teljes egészében a fejlesztő kezében van. Ezt a feldolgozási módot szelektív
feldolgozásnak, még a csomópontok struktúráján alapuló sablonkiválasztást rekurzív feldolgozásnak nevezzük.
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7.6

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a leckében legérdekesebb kiegészítő nyelvet, az XSLT-t ismertük meg. Megtanultuk, hogyan lehet létrehozni az egyébként XML szabványnak megfelelő szintaxisú stíluslapokat. Megismerkedtünk a stíluslapok névterének deklarálási módjával, és a fontosabb
xsl jelölőkkel. Megtanultuk, hogy az XSLT stíluslapok kijelölő és feldolgozó részt tartalmazó sablonok segítségével írják le a forrás állomány célállománnyá alakításának lépéseit.
Tudjuk, hogy a sablonok saját kontextusokat dolgozzák csak fel, a gyermekelemek átalakítását a stíluslap tervezőjének kell irányítania, rekurzív vagy szelektív feldolgozással.
Elsajátítottuk a térköz karakterek is tartalmazó szövegek, csomópont és attribútum tartalmak céldokumentumba illesztésének technikáját, megtanultuk, hogyan lehet elágazásokkal, és ismétlésekkel befolyásolni a feldolgozás folyamatát.
A leckében megtanultuk, hogyan lehet módosított szerkezetű xml dokumentumokat,
vagy böngészőben megtekinthető weblapokat készíteni az xml dokumentumokban tárolt
adatok feldolgozásával.

7.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Hogyan épül fel egy XSLT stíluslap?
Mit értünk forráson, és mit célon?
Mi azok a sablonok?
Mire való az apply-templates elem?
Hogyan írhat valamilyen szöveget a célba?
Milyen elemek segítségével hozhat létre elágazásokat?
Hogyan tudja ciklikusan feldolgozni egy sablon kontextusának gyermek elemeit?
Mikor érdemes módokat alkalmazni?
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8. XML DOKUMENTUMOK A BÖNGÉSZŐKBEN
8.1

CÉLKITŰZÉS

Az XML páratlan rugalmassága és a dokumentumok megjelenítésekor jelentkező nehézségek közös tőről, a technológia két fontos alapelvéből fakadnak.
− Az XML-ben az adatok tartalmának és struktúrájának leírását dokumentum szinten
el kell különíteni a megjelenítési formátum leírásától.
− Csupán a leírás szintaktikája kötött, az adatelemek és a szerkezet szabadon megválaszthatók.
Az első gondolatból egyfelől a platformfüggetlenség következik, de az is, hogy minden
egyes dokumentum esetében gondoskodnunk kell a különböző formátumoknak megfelelő
megjelenítésről.
A második elv teszi lehetővé a tetszőleges dokumentumtípusok kialakítását, a tárolt
adatok strukturális és szemantikai jellemzését, és gép elemzését, ugyanakkor ismét a megjelenítés és a kezelés problémáját.
Az eddigi fejezetekben több hasznos megoldást megismertünk a dokumentumelemek
kiválogatására, rendezésére és megjelenítésére. Bár ezek kétségkívül méltóak a XML által
nyújtott páratlan lehetőségekhez, valljuk be, ismeretük és készségszintű alkalmazásuk nem
tartozik az átlagosnak nevezhető informatikai kompetenciák közé.
Tankönyvünk utolsó leckéjében mintegy „levezetésként” olyan technikát mutatunk be,
amely talán nem is lesz annyira idegen az olvasó előtt. Természetesen a CSS (Cascading
Style Sheets) alkalmazásához is szükségünk van az idevágó ismeretanyagra, de látni fogjuk, hogy az eszköz viszonylag egyszerű lehetőséget biztosít az XML állományok transzformálás nélküli, mégis esztétikus, emberi fogyasztásra alkalmas, www platformú megjelenítésére.
Ebben a leckében rövid áttekintést olvashat a CSS kialakulásáról, és a technika kidolgozásának hátteréről, majd elsajátíthatja az alkalmazáshoz szükséges alapokat. Olvashat a
CSS stíluslapok, formátumaik leírásáról, a doboz modellről és a szelektorokról. Ha már
használt CSS-t láthatja, hogy a weblapok dizájnjának szabályozásakor pontosan úgy használhatjuk a nyelvet, mint az XML oldalak formázásakor. A CSS legalább annyira népszerű, és ismert technológia, mint a HTML. Mivel ennek megfelelően számtalan leírás, referencia, és tutoriál lelhető fel a nyomtatott és elektronikus irodalomban, tananyagunkban
nem tárgyaljuk újra, teljes mélységében a témát. Inkább néhány, kifejezetten az XML-hez
kötődő lehetőséget emelünk ki.

8.2
−
−
−
−
−
−

A LECKE TÉMAKÖREI

A CSS kialakulása
A doboz modell
A stíluslapok felépítése
Stíluslap és XML dokumentum kapcsolása
Formátumok leírása
Sablonok
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−
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A szelektorok szerepe
Formátumok
Tulajdonság kategóriák
Trükkök

8.3

A CSS KIALAKULÁSA

A CSS definiálásával a HTML megalkotásakor elkövetett elvi hibát igyekeztek kijavítani a W3C munkatársai. Míg az XML létrehozáskor határozott cél volt dokumentum tartalom és szerkezet megjelenítési formátumoktól elkülönített tárolása, addig a HTML esetében, éppen ellenkező volt a szándék. 1989-ben Tim Berners Lee olyan – egyébként az
SGML szintaxisára épülő – jelölőnyelvet akart kifejleszteni, amely leíró helyett funkcionális, műveleti jelölést biztosít. A HTML jelölők nem a megjelölt szöveg szemantikai értelmét, hanem a megjelenítésekor elvégzendő műveleteket írják le. Ez a megoldás akkor kiválóan alkalmas volt a cél elérésre, azaz hipermédiás tartalmak platform független
leírására, később azonban számos problémát vetett fel. Ezek közül az egyik legfontosabb a
különböző oldalak egységes dizájnja, és a megjelenítés egyszerű karbantarthatóság biztosítása volt. Az általában sok weblapból fölépülő webhelyek oldalait pusztán HTML segítségével nehéz volt azonos stílussal megformázni, de még nehezebb volt a már kialakított
dizájnt utólag megváltoztatni. Ha csak annyi volt a feladat, hogy a webhely összes oldalán
változzon meg a például a háttérszín, a változtatást minden egyes oldalon el kellett végezni. A probléma – bár más megfontolásból de – visszavezetett a jelölés elvi kérdéseihez.
Rájöttek, hogy a HTML esetében is szerencsésebb lenne elkülöníteni a tartalom és szerkezet tárolását a megjelenítés formátumainak leírásától.
Az ötletet még 1994-ben, a norvég származású Håkon Wium Lie vetette föl. Wium Lie
később a W3C munkatársaként, Bert Bossal karöltve dolgozott a CSS tökéletesítésén, mígnem, 1996-ben megjelent a nyelv első verziója (CSS1) a W3C ajánlásaként.
A CSS különlegessége, hogy egy dokumentum formázását akár több, egymásra épülő
külső stíluslappal lehet meghatározni.
Ekkor már több stílusleíró nyelv is létezett, de a CSS volt az első, ami a kapcsolás ötletét használta fel, vagyis a dokumentum stílusa több különböző stíluslapból tevődhetett
össze. Ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy a felhasználó által megadott stílus bizonyos esetekben felülírja a szerző stílusát, míg a többi esetben örökli azt. A stíluslapok ilyen kapcsolása a szerző és a felhasználó számára rugalmas vezérlést biztosított, mivel megengedte a
vegyes stilisztikai beállításokat.
1997-től a W3C CSS fejlesztésért felelős Chris Lilley vezette csoportja számos új ötletet valósított meg, aminek eredményeként 1998 májusában megjelent a hivatalos CSS2
ajánlás. A W3C jelenleg CSS Level 3 kidolgozásán munkálkodik, ami számos újabb lehetőséggel gazdagítja a webfejlesztők eszköztárát.

8.4

A DOBOZ MODELL

A CSS-t eredetileg HTML dokumentumok dizájnjának leírására fejlesztették ki, de alkalmas bármilyen, XML szintaxisú jelölőnyelvvel elkészített dokumentum formázására.
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A jelölővel megjelölt valamennyi szövegrész köré képzeletbeli téglalapot, úgynevezett
dobozt rajzol, és leírja a dobozok és az azokkal körbevett beágyazott tartalmak formátumát.

40. ábra A doboz modell
A képzeletbeli téglalapot ténylegesen megjeleníthető szegély övezheti. A szegély helye
és a beágyazott tartalom között, üres terület alakítható ki, amit belső margónak nevezünk.
A belső margó része a doboznak. A szegély körül a külső margó található. Ez már nem
tartozik a dobozhoz, ezért itt már nem jelennek meg a beágyazott tartalom formátumai.

8.5

A STÍLUSLAPOK FELÉPÍTÉSE

A CSS számos tulajdonságformázást engedi meg. A formázható tulajdonságok nevesítettek, a nevekhez pedig értékek rendelhetők. A formátumokat tulajdonság nevek és értékek összekapcsolásával adjuk meg. A backgorund-color például az a tulajdonság, aminek értékével egy doboz háttérszíne adható meg. A backgorund-color:#79a2bd
formátum acélkékre állítja a formázott doboz háttérszínét.
Egy doboz formázásakor rendre felsoroljuk a hozzá tartozó tulajdonságok neveit és
azok értékeit. Egy doboz összes formátumát egy sablon írja le. Egy dokumentum elemeit
megformázó sablonok gyűjteménye az úgynevezett stíluslap.
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Bár a HTML lehetőséget ad a sablonok és jelölők közvetlen összekapcsolására, a sablon
jelölőn belüli, attribútumként történő megadására, illetve a stíluslapok weblapba ágyazott
tárolására is, ezzel a két megoldással nem foglalkozunk. Egyrészt mert az XML dokumentumok formázásakor nem használhatók, másrészt pedig azért, mert idegenek az alapfilozófiától, azaz a formátumok külön dokumentumban tárolásának gondolatától.
XML dokumentumok formásakor mindig úgynevezett külső stíluslapot használunk, azaz a sablonokat különálló fájlban tároljuk, a fájlt pedig csatoljuk a formázandó dokumentumhoz.
A következő példákban a ko n yv ek. xm l CSS formázását mutatjuk be. Példánkban
abból indulunk ki, hogy a stíluslap az xml állománnyal azonos könyvtárban van, és
neve konyv ek. css .
A stíluslapok konvencionális kiterjesztése css . Ezt nem kötelező, de illik és a félreértések elkerülése érdekében érdemes is betartani.
Kissé előreszaladva és a pontos magyarázatot későbbre hagyva lássunk egy egyszerű
stíluslapot, amely a ko n yv ek.xm l minden konyv eleméhez tartozó doboz szegélyét szürke
színű, pontozott vonalra állítja, azaz minden konyv elemet ilyen vonallal vesz körül.
konyv{
border-width:1px;
border-style:dotted;
border-color:gray;
}

Tegyük fel, hogy a fenti sablont stíluslapként a konyvek.c ss állományba mentjük, és a
konyv ek. xm l mappájában tároljuk el. Most lássuk, hogyan kapcsolhatjuk az XML dokumentumhoz a stíluslapot!
Ha már létezik a stíluslap az XML állomány XML deklarációs sora alatt, de még a gyökérelem előtt elhelyezzük a stíluslapot csatoló jelölést:
<?xml-stylesheet type="text/css" href="URI"?>

Az URI helyére a stíluslap elérési útja kerül.
<?xml-stylesheet type="text/css" href="konyvek.css"?>

Ezzel a lépéssel semmiféle látható változás nem történik. Ha azonban a stíluslappal
formázott XML állományt megnyitjuk egy böngészőben, akkor a szokásos fa szerkezet
helyett a formázott elemtartalmak jelennek meg.
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24. kép CSS-sel formázott XML a böngészőben
A látott kép még elég siralmas, de ezen rövidesen segítünk. A lényeg egyelőre az, hogy
lássuk a stíluslapon lévő sablon hatását.
8.5.1

Formátumok leírása

A dokumentum elemeinek megjelenését tehát formátumokkal szabályozzuk. Minden
formátum egy tulajdonságnév és egy érték párosa. A formátum leírásakor a nevet kettősponttal (:) elválasztott érték követi. Az érték után mindig pontosvessző (;) áll.
border-width:1px;

Az azonos sablonhoz tartozó formátumokat kapcsos zárójelek közé zárva, egymás alatt
soroljuk fel.
{
border-width:1px;
border-style:dotted;
border-color:gray;
}

8.5.2

A szelektorok szerepe

A stíluslapon szintén egymás alatt több sablon is elhelyezkedhet, hiszen a stíluslappal
több elemet formázunk meg. Ezért a sablon fontos része a kapcsos zárójelek előtt elhelyezett szelektor, ami megadja, hogy melyik sablon melyik elemet formázza meg az XML
állományban.
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41. ábra A konyv elem szerektora
A fenti példa konyv szelektora egyértelművé teszi, hogy ez a sablon a formázott xml
konyv elemének formátumait tartalmazza.

42. ábra Több szelektor a stíluslapon
Ebben a stíluslapban már két sablon van. A szelektorokból látni, hogy az első változatlanul a konyv, míg a második a cim elemeket formázza meg.

8.6
8.6.1

SZELEKTOROK

Elem szintű szelektorok

A sablonokat a jelölőkhöz kapcsoló szelektorok meglehetősen egyszerűek, hiszen megegyeznek a formázott elem nevével.
Az ilyen szelektorokat elem szintű szelektoroknak nevezzük. Az elem szintű szelektor
sablonja az adott elem előfordulásait formázza meg a dokumentumban.
A * speciális elemszintű szelektor. Az összes elemre vonatkozik. Ha van olyan tulajdonság, ami minden elemre egyformán vonatkozik, azt a * szelektorral ellátott sablonba
kell tenni.
8.6.2

Osztály szintű szelektorok

Az osztály szintű szelektorok különböző, de közös osztályba tartozó elemek együttes
formázására valók. A közös osztályba sorolt elemek attribútumai között szerepelnie kell a
class attribútumnak. Ennek értéke az közös osztály neve kell, hogy legyen.
Az egész osztályt megformázó sablon előtti osztály szintű szelektor egy ponttal kezdődik, amit az osztály neve követ.
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Tegyük fel, hogy a konyv elemen belül minden gyermek elemet azonos betűtípussal
akarunk ellátni.
Ehhez az érintett elemeket közös (pl.: konyvleiras ) osztályba kell sorolni, majd a stíluslapban az osztályra vonatkozó sablont kell készíteni.

43. ábra Elemek osztályba sorolása
A fenti példa csak egy konyv gyermekeinek közös osztályhoz rendelését mutatja. A
valóságban ezt minden konyv esetében meg kellene tennünk.
Most lássuk a stíluslapon elhelyezett sablont és az osztály szintű szelektort!

44. ábra Osztály szintű szelektor
8.6.3

Pszeudo osztályok

A pszeudo, vagy ’ál’ osztályok nem valódi osztályok. Egy elem valamilyen állapotára
vonatkozó szelektorok. Az elemek neve után, kettősponttal elválasztva adjuk meg őket.
Gyakran használt pszeudo osztály a hover amivel egy elemnek arra az állapotára adhatunk meg sablon, amikor fölé húzzuk az egeret. Az alábbi példában megváltozik a cim
elem szövegszíne, ha ráhúzzuk egy címre az egeret.

45. ábra pszudo-osztály

8.7

TULAJDONSÁGOK KATEGÓRIÁI

A CSS rengeteg tulajdonság beállítását teszi lehetővé. A következőkben áttekintjük
ezek közül a fontosabbakat.
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Könyvünk közel sem tartalmazza a CSS teljes tulajdonságkészletének leírását. Az
érdeklődő kedves olvasó számtalan nyomtatott és elektronikus dokumentum alapján
ismerheti meg a leíró nyelv részleteit. Ezek közül az irodalomjegyzékben is talál néhányat.
8.7.1

Display tulajdonságok

A CSS leírások általában nem a megjelenítés módjának szabályozására alkalmas tulajdonságokkal kezdődnek. Ha azonban a kedves olvasó vet egy pillantást az előző példákban
megformázott XML-re meg fogja érteni választásunkat. Jól látszik, hogy stíluslap nyomán
az elemek tartalmát jeleníti meg a böngésző, de azok folyamatosan követik egymást.
A HTML jelölői úgynevezett blokk szintű, és inline elemek lehetnek. A blokk elemek
megjelenítésekor a az elem dobozát mindig külön sorban jeleníti meg a böngésző. Az
inline elemek azonban folyamatosan, egymást követően jelennek meg. Az XML dokumentumok elemeit a böngészők inline elemnek tekintik. Ez az oka annak, hogy a könyvek öszszes eleme folyamatos sorban látszik.
Míg a HTML-ben minden elemről eldönthető, addig az XML-ben alapértelmezésként
minden elem inline. Ha a jelölőket egymás alatt akarjuk megjeleníteni, blokk szintű megjelenítésre kell állítanunk őket.
A display tulajdonság egy elem megjelenését szabályozza. Ha értéke none vagy
hidden, akkor az elem meg sem jelenik a böngészőben. Az érték lehet még inline vagy
block, vagy list-item is. Ha azt akarjuk, hogy egy elem ne jelenjen meg adjuk meg a
display:none, ha pedig blokként akarjuk megjeleníteni, akkor a display:block formátumot! A list-item érték segítségével listákat készíthetünk.
Az alábbi példában a * elem szeletorral az összes elemet formázzuk blokk szintűre állítjuk, azonban a temakorok-et elrejtjük.
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46. ábra Display tulajdonság
A fenti példában ugyanarra a jelölőre két, egymásnak ellentmondó formátumot tartalmazó sablon is vonatkozik. A * minden jelölőt (a temakorok-et is) kiválaszt és a
display:block tulajdonságot tartalmazza. A temakorok csak a temakorok
elemre hivatkozik és elrejti azok tartalmát: display:none. Az egymásnak ellentmondó formátumok közül mindig az valósul meg, amelyik az elemet pontosabban
meghatározó sablonban van. A temakorok szelektor speciálisabb, mint a * tehát a
temakorok nem fognak megjelenni.
8.7.2

Font tulajdonságok

A font tulajdonságok a betűk jellemzőit állítják be. Az alábbi táblázat összefoglalja a
legfontosabb font tulajdonságokat és azok lehetséges értékeit.
Tulajdonság

Leírás

Értékek

font-family

Betűkészlet

Betűtípus neve

font-size

A betűk méretét méret
szabályozza

font-style

A betűstílust hatá- normal
rozza meg
italic
oblique

font-variant

Kis-kapitális
írása

font-weight

A betűk vastagsá- normal
gának szabályozása bold
bolder
lighter

Mértékegység
pt,px,mm

betűk normal
small-caps
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8.7.3

Szöveg tulajdonságok

A szöveg tulajdonságok egy a font tulajdonságokhoz hasonlóak, de nem csak karakterek, hanem nagyobb szövegegységek egyes formátumait is szabályozhatják.
Tulajdonság

Leírás

color

A szöveg színének megdása névvel, vagy hexa szín
kóddal

line-height

A sorok magassága px, mm vagy % értékben.

text-align

A szöveg vízszintes igazítása az elem dobozának left
szegélyéhez kéoest.
right
center
justify

text-decoration

Az szöveg „díszítése”

8.7.4

Érték

normal
méret
%

none
underline
overline

A dobozok méretezése

A dobozok méretét alapvetően a bennük foglalt tartalom határozza meg, de a fejlesztő
is kezébe veheti a méretezést. A width tulajdonság a dobozok szélességét, a height pedig a magasságát határozza meg.
Tulajdonság

Leírás

height

Az elem dobozának szélessége pontosan megha- auto
tározva, vagy a böngésző ablakszélességének length
%-ában.
%

width

Az elem dobozának magassága pontosan meg- auto
határozva, vagy a böngésző ablakmagasságának length
%-ában.
%
inherit

8.7.5

Érték

Szegély formázása

Ezek a tulajdonságok az elemet körülvevő szegély vastagságát, stílusát és színét adják
meg. Általában együtt használjuk a három tulajdonságot. Mindhárom névbe beszúrható a top, –left, -right, -bottom szavak egyike, így a doboz oldalain eltérő szegélyek
alakíthatók ki.
border-left-style: dotted;
border-right-style: solid;

Tulajdonság

Leírás

Érték

border-color

A szegély színe

színr
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transparent
border-style

A szegély stílusa

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

border-width

A szegély vastagsága

thin
medium
thick
méret

8.7.6

A margók szabályozása

A külső margók méretét a margin, a belsőkét padding tulajdonságok állítják be.
Mindkét tulajdonság neve kiegészíthető a -top, –left, -right, -bottom szavakkal,
így a doboz különböző oldalain más-más margóértékek adhatók meg.
margin-left: 0px;
margin-right: 20px;

8.7.7

A háttér tulajdonságai

A hátteret meghatározó tulajdonságokkal színezhetjük, vagy háttérképpel láthatjuk el
egy elem dobozát.
Tulajdonság

Leírás

Érték

background-color

A háttér színét sza- szín
bályozza
transparent

background-image

A háttérként használt url(URL)
kép
adható
meg, none
url(’útvonal’)
formában.

background-repeat

A doboz méreténél
kisebb
háttérkép
esetén a „csempézést” szabályozza.

repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat

background-attachment A tulajdonság azt scroll
szabályozza, hogy a fixed
háttérkép görgetés- inherit
kor együtt mozogjon-e az ablak tartalmával.

(ismétlés
x,y
irányba)
(ismétlés csak x irányba)
(ismétlés csak y irányba)
(nincs ismétlés)
a háttérkép gördül
a háttérkép nem gördül
örökölt érték
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8.7.8

Listák formázása

A HTML-ben külön jelölők állnak rendelkezésre a felsorolások és sorszámozások készítésére (UL, OL). Bár az XML dokumentumokban nem használhatunk formátumokat, a
CSS-sel formázott dokumentum egyes elemeit megjeleníthetjük listaelemként. Ehhez a
listaelemeket diplay: list-item; formátumúra kell állítanunk. Az alábbi tulajdonságok a lista jellemzőit határozzák meg.
Tulajdonság

Leírás

list-style-image

A listasorok előtt, a szibólum helyett megje- URL
lenő grafika, az url(’URL’) formulával meg- none
adva.

Érték

list-style-position A listaszimbólum elhelyezkedése az elem inside
dobozának széléhez képest.
outside
list-style-type

8.7.9

A listasorok előtti szimbólum meghatározá- none
sa
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
armenian
georgian
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
lower-roman
upper-roman

CSS2 trükkök

Az eddig felsorolt tulajdonságok néhány kivételtől eltekintve (pl. oldalanként különböző szegélyek) elérhetők voltak a CSS1 verzióban is. A CSS2 azonban rejt néhány egészen
érdekes lehetőséget is, amelyeket kifejezetten jól használhatunk az XML dokumentumok
formázásakor.

Before, after pszeudo osztályok
A before és after pszeudo osztályokkal a formázott elem dobozán belül, a tartalom
előtti, illetve utáni terület formázható meg.
ar:after {
/* az ar utáni terület formázása */
}

A két pszeudo osztály használatakor további lehetőségek kínálkoznak. Használhatjuk
pélsául a content tulajdonságot, amivel szöveges tartalmat helyezhetünk el a megadott
területeken.
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ar:after {
content: “ Ft”;
}

Számlálók
A counter-reset: azonosító érték tulajdonsággal azonosító nevű számlálót
hozhatunk létre, aminek azonnal meghatjuk érték kezdőértékét. Ez a tulajdonság független a before, illetve after pszeudo osztályok használatától. Bármelyik elemben elhelyezhetjük, majd más elemekben hivatkozva a számlálóra, megjeleníthetjük annak értékét.
A megjelenítést a content tulajdonságban elhelyezett counter(számláló,
formátum) függvénnyel végezhetjük el. A counter-increment: azonosító
növekmény; tulajdonság, a korábban létrehozott, azonosító számlálót, a növekmény
értékével növeli meg. A következő elem már növelt sorszámmal jelenik meg.
A sorszámozást a FireFox, és a Chrome böngészők támogatják.

8.8

A KONYVEK.XML FORMÁZÁSA

Gyorstalpaló CSS tanfolyamunk után lássunk egy összetettebb példát, amely a
konyv ek. xm l -t önti végső formába. A sablonok magyarázata a stíluslapon /* */ jelek kö-

zött elhelyezett megjegyzésekben található.
/* Minden elem színének és megjelenésének formázása */
*{
display:block;
color:#006666;
}
/* A temakorok elrejtése */
temakorok{
display:none;
}
/* A konyv-ek sorszámozásnak nullázása */
konyvek{
counter-reset: konyvsorszam 0;
}
/* A konyv elem szegélyének, és bal margójának beállítása */
konyv {
border-width:1px;
border-style:dotted;
border-color:gray;
margin-bottom:20px;
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margin-left:10px;
padding-left:30px;
width:400px;
}
/* A könyv címe előtt megjelenik a sorszám */
cim:before{
content: counter(konyvsorszam) ". ";
counter-increment: konyvsorszam 1;
}
/* A cim elemek mérete */
cim{
font-size:14pt;
margin-left:-20px;
}
/* A cim elemek viselkesése egér ráhúzáskor */
cim:hover{
text-decoration:underline;
}
/* A szerzo, kiadas, ar, és sorozat elemekre egyarán jellemző tulajdonságok */
szerzo, kiadas, ar, sorozat{
display:list-item;
margin-left:30px;
}
/* A listaként megjelenő elemek listaszimbólumot
megadása */
szerzo {
list-style-image:url('boritok/writer.gif');
}
kiadas {
list-style-image:url('boritok/calendar.gif');
}
sorozat {
list-style-image:url('boritok/books.gif');
}
ar {
list-style-image:url('boritok/money.gif');
}
/* Valuta megjelenítése az ár után */
ar:after{
content:" Ft";
}
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8.9

ÖSSZEFOGLALÁS

Tananyagunk utolsó leckéjében megismertük a CSS formátum, sablon, és stíluslap leíró
nyelvet. Áttekintettük a nyelv kialakulásának történetét és okait. Megtanultuk, hogyan
épülnek fel és milyen kategóriákat alkotnak a formátumok. Áttekintettük a külső stíluslapok készítésének és XML állományokhoz illesztésének módját. Megismerkedtünk a szelektorok fogalmával és jelentőségével, megkülönböztettük az elem- és osztályszintű, valamit pszeudo osztály szelektorokat. A leckében áttekintettük a legfontosabb formátumokat,
és a CSS2 néhány újdonságát.
A következő videókon végignézheti a CSS teljes szerkesztését, és alkalmazását.
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8.10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mikor célszerű XSLT helyett CSS-sel megadni egy XML dokumentum formátumát.
A CSS XML szintaxisú nyelv?
Mit értünk doboz modell alatt?
Hogyan írunk le egy CSS formátumot?
Hogyan tudjuk egy elem összes formátumát megadni?
Hogyan készíthetünk sablont?
Hogyan kapcsolhatunk CSS stíluslapot egy XML dokumentumhoz?
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9. A BIBLIOGRÁFIAI REKORD FUNKCIÓI
9.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja a bibliográfiai forrásról való gondolkodás elősegítése, annak áttekintése,
hogy mi az, amiről a bibliográfiai és a besorolási rekordnak információt kell adnia, és mi
az, amit a rekordtól elvárunk a használói igényeknek való megfelelés érdekében. Ezek az
elméleti alapvetések szükségesek a katalogizálás filozófiájának a megértéséhez.
9.2
−
−
−

A LECKE TÉMAKÖREI

Az entitások csoportjai
Az attribútumok (az entitások ismérvei)
Az entitások közötti kapcsolatok

9.3
9.3.1

ENTITÁSOK ÉS ATTRIBÚTUMAIK

Az entitások első csoportja

Az IFLA 1961. évi párizsi konferenciáját követő negyven évben a technikai feltételek
változása felvetette annak szükségességét, hogy újraértelmezzék, finomítsák a feldolgozás
tárgyának fogalmi megközelítését, meghatározzák, melyek azok az entitások2, attribútumok, kapcsolatok, amelyeket a bibliográfiai rekordok készítése során figyelembe kell venni.
Minden entitásnak megvannak azok a sajátos jellemzői, amelyeket a feldolgozás során
figyelembe kell venni, hogy a rekordot megtalálni, majd a forrást azonosítani lehessen.
A felhasználók számára az entitás ismérvei (jellemzői) olyan eszközök, amelyek segítségével megfogalmazhatják, illetve pontosíthatják keresőkérdéseiket.
A leírás tárgyáról alkotandó kép kiindulópontja a gondolat, a szellemi tartalom, a gondolkodónak a világról vagy annak egy szeletéről alkotott képe, más szóval maga a mű. A
mű – annak ellenére, hogy vannak tulajdonságai – nem kézzel fogható.
Hagyományos szóhasználattal azt is mondhatnánk, hogy a mű a dokumentum szellemi tartalma.
A mű azonosításához olyan ismérvekre van szükség, mint a címe, típusa (például regény, festmény, szimfónia), a zenei letét (zongorára, hegedűre stb.), zeneművek opusszáma, műjegyzékszáma, hangneme, keletkezésének ideje, térképeknél a koordináták.
A mű címe tulajdonképpen a műnek a neve, ezért az entitások első csoportjában a mű
legfontosabb jellemzője egységesített címe. Azért az egységesített cím, mert az a különböző nyelvű fordításoktól és az azonos nyelvű, de esetleg évszázadokkal későbbi
ismételt megjelenéskor a nyelv változásai következtében keletkezett címvariánsoktól
függetlenül azonosítja magát a művet egy kitüntetett alakú címmel.

2

a létező tulajdonságainak összessége= a „dolog”
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Például egyes bibliakiadások címe lehet Biblia, Szent Biblia, Képes Biblia, Újszövetségi Szentírás stb., ami a cím kezdőbetűje szerint különböző betűrendi helyekre
szórja szét ugyanazt a művet. De ugyanez történik a mű idegen nyelvi fordításakor is.
Hogy a katalógus teljesítse az „egy helyre gyűjtés” feladatát, ugyanannak a műnek az
eltérő formájú alakjaiból egységesített címet kell szerkeszteni. Ez azt jelenti, hogy a címek
közül egyet kitüntetett alakként értelmeznek, és további megkülönböztető metaadatokkal
látnak el az azonosíthatóság érdekében.
Így lesz a különféle bibliakiadások kitüntetett alakja például:
Biblia (Károli) (magyar)
A mű fontos megkülönböztető jellemzője a befejezettség, vagy a folytatólagosság
szándéka.
A befejezettség szándéka egyértelműen tetten érhető a monografikus műveknél. Kerek
egész, sem előzménye, sem folytatása nincs. A befejezettség szándékával jönnek létre a
többkötetes könyvek még akkor is, ha köteteik esetleg nem egy időben jelennek meg. Indításuk pillanatában viszont nem tervezik meg előre a sorozatok, hírlapok, évkönyvek részegységeinek számát és azt sem, hogy mit fog tartalmazni az ötödik, századik, ezredik részegység, vagy eljut-e a mű addig, hogy ilyen magas részegységszámról beszéljünk. Ezek a
folytatólagosság igényével induló művek. A feldolgozás legelső lépéseként azt kell eldönteni, hogy a feldolgozandó mű a befejezettség szempontjából milyen szándékkal jött létre,
hiszen a bibliográfiai leírás szabványcsaládjának más-más tagja vonatkozik például a
könyvekre (mint a befejezettség szándékával létrejött művet tartalmazó bibliográfiai forrásra) és más az időszaki kiadványokra (mint a folytatólagosság szándékával induló forrásra).
A gondolat különféle kifejezési formákban ölthet testet: a pacsirta hangja ihletet adhat
a zeneszerzőnek, aki zenemű formában adja vissza a madár énekét, de versbe is szedheti a
költő, vagy tudományos értekezés is szólhat a pacsirtáról. Az egri vár ostroma Gárdonyit
regényírásra ihlette, Tinódi versbe szedte és megénekelte, Székely Bertalan képi ábrázolással tárta elénk a történetet, de a történészek is elemezték az eseményeket. Ugyanakkor egy
konkrét műnek lehetnek származékai, elágazásai, így például Várkonyi Mátyás és Béres
Attila zenei gondolatban, musicalben ábrázolta Gárdonyi művét, Várkonyi Zoltán filmet
készített belőle, mások kritikát írtak róla. Így egy műnek több kifejezési formája is lehet. A
mű tartalmának kifejezési formája leginkább a nyelvvel, a műfajjal, zenei letéttel stb. jellemezhető, ami a bibliográfiai tétel egységesített cím típusú besorolási adatában, illetve a
besorolási rekordban mint kiegészítő elem jelenik meg.
Amikor a gondolat megtalálja a maga kifejezési formáját, akkor manifesztálódik, mások által érzékelhetővé válik, lesz egy vagy több megjelenési formája. Hogy előző példánknál maradjunk: amikor a verset, a zenét, a regényt, a történettudományi értekezést,
mint gondolatot lejegyzik, lesz belőle kézirat, nyomtatott szöveg, kotta, a festő képi gondolataiból festmény stb. Lehetnek származékai, mert a verset megzenésíthetik, azt előadhatják, zenei letétet készíthetnek belőle, multimédia részévé válhat, megjelenhet önállóan, de
gyűjteményes kötet részeként is, készülhet belőle film, megjelenhet diafilmen és még számos variáció is létezhet.
A megjelenési forma maga a kiadvány, jellemző adatai a bibliográfiai leírás elemei.
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Minden egyes megjelenési forma saját tulajdonságokkal rendelkezik, ezért minden
egyes megjelenési formáról új rekordot kell készíteni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a
bibliográfiai leírás tárgya a tárgyiasult mű, ami a megjelenési formában öltött testet akkor,
amikor a gondolatot, a művet hordozóanyagra rögzítették. Ennek a megjelenési formának
az azonosítására szolgál például könyvek esetén az ISBN.
A megjelenési forma a fizikai egységekben (darabban, kötetben, példányban) jut a felhasználóhoz, de a könyvtárakba is, ahol vagyonnyilvántartásba veszik, ezért leltári számot,
raktári helyjelölőt és raktári jelzetet kap, hogy meg lehessen találni. A bibliográfiai leírás a
megjelenési forma valamely példányáról (darabjáról, kötetéről, részegységéről) készül. A
fizikai egységet (darabot, kötetet, példányt stb.) jellemzi adott esetben az eredete (például
hagyatékból származik), elhelyezése, forgalmazhatósága stb.
Az entitások első csoportjába tehát a mű, a kifejezési forma, a megjelenési forma és a
fizikai egység tartozik.

47. ábra Az entitások első csoportja
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48. ábra Entitások első csoportja a bibliográfiai tételen címkés megjelenítéssel
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9.3.2

Az entitások második csoportja

Az entitások második csoportját azok a személyek, családok és testületek képezik,
akik/amelyek valamilyen speciális kapcsolatban állnak az entitások első csoportjával. Például az író, aki létrehozza a művet, a fordító, aki felelős a kifejezési formáért stb. A személyek, testületek, családok felelősek az intellektuális vagy művészi tartalomért, illetve annak megvalósulásáért. Rájuk jellemző, hogy létrehozzák a tartalmat, megalkotják a
tartalom megfelelő kifejezési formáját, például versbe szedik a gondolatot, műfordítást
készítenek stb., azaz létrehozzák magát a művet. Tevékenységük eredményeként jön létre a
megjelenési forma akár úgy, hogy fizikailag előállítják például a multimédiás produktumot, előadják, vagy színre viszik a színdarabot stb.
A személy ismérvei közül – az azonosíthatóság és más személyektől való megkülönböztethetőség szempontjából – a legfontosabb a neve és a születési, illetve halálozási dátuma. Teljes egyezés esetén más megkülönböztető ismérvek is alkalmazhatók. Egy személy több néven, vagy több névvariációban is ismert lehet, mert például írói nevet vagy
álnevet használ, nevéhez prefixumok, cím- és rangjelzők társulnak stb. A feldolgozás során
e nevek közül egyet, a kitüntetett névalakot használják a személy azonosítására.
A névváltozatok a testületi nevekre is érvényesek. Megkülönböztetésükre a székhely
nevét, illetve igazgatási testületeknél a hatáskör földrajzi nevét, számokat, rendezvények
nevénél pedig a rendezés helyét, idejét használják.
9.3.3

Az entitások harmadik csoportja

Az entitások harmadik csoportjában a mű tartalmi jellemzői, illetve a mű mint egy másik mű tárgya jelenik meg. Ez lehet fogalom, tárgy, esemény, vagy hely. Ha például a leírás
tárgya egy folyóiratcikk, ami egy könyvet ismertet, két mű kerül egymással kapcsolatba:
az egyik magának a cikknek a szellemi tartalma, a másik pedig az a mű, amelyet a cikk
ismertet. Mindkettő egész sor tulajdonsággal rendelkezik mint mű, mint kifejezési forma,
mint megjelenési forma, és mint fizikai egység. A kapcsolatoknak ezt a bonyolult hálóját a
rekordnak ki kell fejeznie, hogy a felhasználó navigálni tudjon az általa ismert jellemzők
alapján.

49. ábra Entitások harmadik csoportja a bibliográfiai rekord címkés megjelenítési
formátumában
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A rekordban az attribútumokkal jellemzett entitások a bibliográfiai tétel (rekord) adatelemeiként jelennek meg.

9.4
9.4.1

A KAPCSOLATOK
Mű és mű közötti kapcsolatok

Az entitások első csoportján belül és az entitások között bonyolult kapcsolatok jöhetnek
létre, amelyek egész hálózatot hoznak létre a bibliográfiai univerzumban, ahol a kérdés
gyakran úgy vetődik fel, hogy meddig tart az eredeti mű, és hol kezdődik az új mű. A felhasználó pontosabb tájékozódásának elősegítése érdekében a bibliográfiai rekordban különféle megközelítésű kapcsolatokat lehet tükrözni, amelyek többletinformációkkal segítik
a használót az összefüggések felismerésében.
Mű és mű közötti kapcsolat a többlépcsős leírás lépcsőinek kapcsolata, ahol az összekötő elem a közös adatokat tartalmazó első lépcső. Ennek tükröződése többkötetes könyv
köteteiről készült önálló rekordok és a közös adatok rekordjának kapcsolata stb.

50.ábra Művek családja
Ha a leírás tárgya sorozatban megjelent könyv, a könyv rekordjához kapcsolódnak
olyan rekordok, amelyek a leírás tárgyához szorosan kapcsolódó más műről, kifejezési
formáról, megjelenítési formáról készülnek. Így a kapcsolódó rekord kifejezheti a leírás
tárgyának fő- és alsorozati adatait, eredeti nyelvű kiadásának, fordításának adatait, kapcsolódik hozzá más hordozón megjelent további kiadásáról készült rekord; ha van előzménye,
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vagy folytatása, azokról készült rekord, illetve ha a leírás tárgya többkötetes könyv, a kötet-adatok rekordjai.
Például egy szerzői életműsorozatban megjelent könyv kapcsolódó rekordja címkés
megjelenítési formátumban:

51. ábra Mű és mű közötti kapcsolat a rekord címkés megjelenítési formátumában
Ugyanannak a műnek a megjelentése ISBD formátumban:

52. ábra A könyv és a sorozat kapcsolódó rekordja
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9.4.2

Kapcsolat a személyekkel és testületekkel

A „létrehozó” kapcsolat
A „létrehozó” kapcsolat szerzőséget fejez ki, a mű szellemi tartalmáért felelős személy,
vagy testület kapcsolatát a művel.

A „megvalósító” kapcsolat
A „megvalósító” kapcsolat kifejezési forma és a művet megvalósító személy vagy testület között jön létre.
Például:
A Londoni Fesztiválzenekar előadja Liszt Ferenc Magyar rapszódiáját.
Ebben a példában a megvalósító a Londoni Fesztivál Zenekar, a létrehozó Liszt Ferenc,
mint a mű művészi tartalmáért felelős személy. Ez a kapcsolat a bibliográfiai rekordban
mint szerző (Liszt) és mint közreműködő (a zenekar) jelenik meg.

Az „előállító” kapcsolat
Az „előállító” kapcsolat egy megjelenési forma és a személy vagy testület mint kiadó
között áll fenn. Az adat a megjelenés adatcsoportban, illetve a bibliográfiai rekord 260-as
mezőjében tárolódik.

A „tulajdonos” kapcsolat
A „tulajdonos” kapcsolat egy példányt köt ahhoz a személyhez vagy testülethez,
aki/amely a példány tulajdonosa vagy őrzője.
9.4.3

A rész-egész és a rész-rész kapcsolatok

A rész-egész kapcsolat egyszerűbb formája a nyomtatott folyóiratban megjelent cikk,
vagy a gyűjteményes kötetben megjelent valamely mű és az egész folyóirat, illetve a teljes
kötet közötti kapcsolat. Ha a leírás részdokumentumról készült analitikus leírás, kapcsolódik hozzá a forrásdokumentum rekordja.
Bonyolultabb esettel találjuk szemben magunkat, ha digitalizált bibliográfiai forrás,
multimédia, vagy weblap a feldolgozás tárgya. Ekkor ugyanis a teljes forrást tekinthetjük
egésznek, az alkotóelemeit pedig résznek.
A rész-egész kapcsolatok és a rész-rész kapcsolatok a besorolási adatok metaadat szintjén is jelen vannak. Ennek igen szemléletes példái a tezaurusz-relációk, de a formai adatokban is kifejezésre jut például a testületi nevek alá-fölé rendeltségi viszonya, a címek
strukturáltsága stb. A gépi rendszereket úgy kellett megtervezni, hogy ezeket a kapcsolatokat kezelni tudja.
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9.5

ÖSSZEFOGLALÁS

Hogy a katalógus minél gyorsabban, pontosabban tudja kiszolgálni az olvasók információkeresési igényeit, meg kellett határozni azokat az entitásokat, amelyeket elsősorban kell
szem előtt tartani a feldolgozó munka során. Az entitások első csoportjába a mű, a kifejezési forma, a megjelenési forma és a fizikai egység tartoznak. Az entitások második csoportját azok a személyek, családok és testületek képezik, akik/amelyek valamilyen speciális kapcsolatban állnak az entitások első csoportjával. Végül a harmadik csoportban a mű
tartalmi jellemzői, illetve a mű mint egy másik mű tárgya jelenik meg.
Az entitások első csoportján belül és az entitások között bonyolult kapcsolatok jöhetnek
létre, amelyek egész hálózatot hoznak létre a bibliográfiai univerzumban. A géppel olvasható formátumokat úgy kellett megtervezni, hogy ezek a kapcsolatok értelmezhetők legyenek.

9.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi az entitás?
Milyen jellemzők alapján tartozik az entitás fogalmába az interneten megjelenő forrás?
Milyen tezauruszrelációkat ismer?
Milyen alá-fölérendeltségi viszonyokat ismer a formai besorolási adatok családjában?
Melyek azok a művek, amelyeknek nincs megjelenési formájuk?
Mik tartoznak az entitások első csoportjába?
Mik a mű, mint entitás legfontosabb attribútumai?
Melyek a személy attribútumai?
Melyek a megjelenési forma attribútumai?
Milyen elágazásai lehetnek egy eredeti műnek az eltérő kifejezési formák alapján?

129

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK

10. AZ ELEKTRONIKUS KATALÓGUS REKORDTÍPUSAI ÉS A
REKORDOK SZERKEZETE
10.1

3

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja a bibliográfiai és a besorolási rekord szerkezetének megismertetése, a biztonságos kezeléshez szükséges elméleti ismeretek kifejtése.

10.2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10.3

A LECKE TÉMAKÖREI
A bibliográfiai rekord
A rekordfej
Az adatmezők
A tájékoztató adatmezők
A bibliográfiai adatmezők
A leíró mezők
Az egyezményes jelek (a központozás)
A besorolási mezők
A kapcsolati mezők
Állományadatok
A besorolási rekord
A besorolási rekord szerkezete
Az adatmezők
Az indikátorok
Az almezőkódok
A besorolási rekord tartalma
A relációk
Az önálló besorolási rekordok jelentősége

A BIBLIOGRÁFIAI REKORD

Az elektronikus katalógus, mint adatbázis alapegysége a rekord, ami vagy bibliográfiai,
vagy besorolási, vagy állományrekord, a rekord típusának megfelelő formátummal és meződefiníciókkal. A rekordszerkezet a rekordot alkotó részek elrendezése4.
A bibliográfiai rekord három fő részből áll:
1. rekordfej
2. mutató
3. adatmezők

3

A tananyag szövege és példái csak az elméleti alapvetést adják meg. A rekordszerkesztés gyakorlati kivitelezéséhez elengedhetetlen a KSZ/4.1 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. – Budapest :
OSZK, 2002. szabályzat ismerete
4
Az MSZ ISO 2709 Információ és dokumentáció. Információs csereformátum szabvány előírásai szerint
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10.3.1 A rekordfej
A HUNMARC rekord első mezője a rekordfej, ami a rekord feldolgozására vonatkozó
információkat tartalmazza számok vagy kódértékek formájában. Állandó hosszúságú, 24
karakterpozícióból áll, amiben az információkat karakterpozíciójuk azonosítja. A program
automatikusan állítja elő.
A rekordfej legfontosabb eleme a rekordstátusz. Háromféle rekordstátusz ismert:
– új,
– változtatott (javított vagy módosított),
– törölt.
Annak a könyvtárnak, amelyik a rekordot letölti egy külső forrásból, a rekordfej mutatja, hogy új vagy változtatott rekordról van-e szó. A program létrehoz lehetséges keresőpontokat, amelyeken keresztül a rekord elérhető. Egy már máshol elkészített rekord az
átemelő könyvtár számára változtatott rekord lesz, mert olyan helyi információkkal egészül
ki, mint például a raktári jelzet.
A rekordfej a rekord kötelező része.
10.3.2 A mutató
A mutató tartalmazza az összes adatmező hívójelét a hívójellel jelzett adatmező hosszával és kezdő karakterének pozíciójával együtt. Egy-egy adatmező képezi a mutató egy-egy
tételét. Minden tétel 12 karakterből áll. A hívójelek növekvő sorrendben követik egymást
és a mutató a mezőhatárjel karakterrel végződik. A mutatót a rendszer állítja elő, hasonlóan
a rekordfejhez. A felhasználó számára a mutató nem látható a képernyőn.
10.3.3 Az adatmezők
A HUNMARC bibliográfiai rekord az adatokat előre definiált, 001-999 adatmezőazonosítóig terjedő mezőszerkezetben tárolja. Két adatmezőtípust tartalmaz, a tájékoztató
és a bibliográfiai adatmezőket.
Az adatmezők részei:
− Adatmező-azonosító mezőhívójel 001–999, ami három számjegyből álló karaktersorozat. Míg az ISBD típusú leírás adatcsoportjait elnevezésük alapján lehet azonosítani, addig a rekord minden adatmezőjét egy-egy háromjegyű számból álló hívójel azonosítja, mert a szöveges mezőnév túl hosszú és kezelhetetlen lenne a
rekordban. A hívójel a mutató tételében is elhelyezkedik. Az online katalógus a
címkés formátumban megjeleníti a mezők nevét, de ezt a rendszer szoftver szolgáltatja, nem a MARC rekord.
− Indikátorok, amelyek csak egyes bibliográfiai adatmezőkben vannak. A mezőnek a
hívójelet követő, számjegyekkel kifejezett első két karakterpozíciója, ahol minden
indikátornak saját értéke van. Feladatuk, hogy kiegészítő információt közöljenek a
mező tartalmáról, a mezőnek más mezőkkel való kapcsolatáról stb. Például a 245ös hívójelű mező első indikátorának 0 értéke azt jelenti, hogy a főcím a főtétel első
besorolási adata. Az üres indikátor-értéket kettőskereszt (#) jellel szokták ábrázolni.
− Almezőhatárjel. Míg az ISBD alapú tétel adatcsoportjai adatokból, az adatok adatelemekből állnak, addig a HUNMARC rekord adatmezői almezőkbe rendezik
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ugyanazokat a bibliográfiai adatokat. A rekord a besorolási adatoknak is nyit egyegy mezőt adattípusonként és és a besorolási adat részeihez igazodva egy-egy
almezőbe rendezi a rendszót, az egyéb elemet és a kiegészítő elemet. Az almező
kezdetét és végét dollárjellel ($) szokták ábrázolni, de ha minden almezőtartalmat
új sorban kezdenek, akkor az almezőhatárjel elmarad.
− Almezőjel. A latin abc kis- vagy nagybetűje, illetve arab számjegy, ami azonosítja
az almező tartalmát ugyanúgy, ahogyan az ISBD alapú leírásban az adatelem előtt
álló egyezményes jel. Ezért az almezőjelet tartalomjelölőnek is szokták nevezni.
Az almezőhatárjel és az almezőjel együttesének összefoglaló neve az almezőazonosító.
Mezőhatárjel. Az ISBD alapú tétel adatcsoportjait adatcsoport-elválasztó jel, a re−
kord adatmezőit mezőhatárjel zárja le. Ha a mezők külön sorban követik egymást,
a grafikus ábrázolásban a mezőhatárjel elmarad.
Rekordhatárjel (csak a rekord utolsó almezőjénél).
Egy-egy adatmező különböző szempontok szerinti logikai csoportokba rendezve tartalmazza a rekorddal kapcsolatos információkat, illetve a feldolgozott megjelenési forma
tulajdonságait, kapcsolatait (a bibliográfiai leírást), illetve mint a besorolási rekord kapcsolódási pontjai, a típusuk és szerepük szerint mezőkbe szervezett formai és tárgyi besorolási adatokat is.
Az adattartalom az adott mező almezőjébe kerül, ezért beszélünk almezőtartalomról. Az
almezőnek így tartalma, az adatelemnek pedig értéke van. Az adatelemértékek alkotják az
almezők tartalmát.

A tájékoztató adatmezők
A tájékoztató adatmezők 001–008-as hívójellel olyan, nem bibliográfiai adatok felvételére szolgálnak, mint a rekord azonosítása maximum 30 karakterrel, a rekorddal való utolsó művelet dátuma és ideje, beleértve a dátumtól a tizedmásodpercig kifejezett időpontot
is. Az adatelemeket kódolt értékek formájában tartalmazzák. A tájékoztató adatmezők
(001-008) adattartalma nem igényel plusz információt, ezért ezekben a mezőkben nincsenek indikátorok.
Például:
001

963 15 1962 7

005

19940510111929.0

A példában a 001 hívójel a rekordazonosítót jelenti. Maximun 30 karakter hosszúságú
lehet. Nem tartozik hozzá sem indikátor, sem almezők. Példánkban az ISBN számmal azonosították a rekordot, de más rekordazonosító is elképzelhető.
A 005 hívójel a rekorddal való utolsó művelet idejének a kifejezése, vagyis 1994. május
10-én 11 óra 19 perc 29 másodperckor fejezték be a munkát.
A 008-as mező olyan információs adatokat tartalmaz a rekordról, mint például az adatbázisba kerülés dátuma, a dokumentum illusztráltsága, fizikai és tartalmi jellemzői, műfaja, nyelve és így tovább.
Például:
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008

810507c19811981hu

00001 hun 1

A példában a 008-as hívójellel jelzett mező azt tartalmazza, hogy a rekord 1981. május
hetedikén került az adatbázisba, a megjelenés és a copyright éve 1981, Magyarországon
jelent meg, magyar nyelvű szépirodalmi mű.
A tájékoztató adatmezők közül a rekordban köteletően lennie kell
– 001 rekordazonosítónak,
– 005 a rekorddal végzett utolsó művelet dátumának,
– 008 mezőbe tartozó meghatározott jellemzőknek és információs adatoknak.

A bibliográfiai adatmezők
A bibliográfiai tétel alapegysége az adatelem, ami már kisebb részre nem bontható. Az
adatelemek logikai egységekbe rendezése révén jönnek létre a bibliográfiai leírás adatcsoportjai. Ugyanez történik a bibliográfiai rekord szerkesztésekor is, csak itt az adatelemek
logikai egységei a mezők, amelyekben az adatelemek almezőkben helyezkednek el. Hasonlóan a bibliográfiai tételhez, a bibliográfiai rekordban is vannak
− a bibliográfiai forrás (dokumentum) azonosítását lehetővé tevő leíró mezők,
− a rekordhoz való hozzáférést biztosító besorolási mezők,
− állományadatok (raktári jelzet, leltári szám stb.) bevitelére alkalmas mezők.
Ezek képezik a mezőszerkezet gerincét, amihez még társulnak olyan mezők, amelyek a
géppel történő olvashatóság miatt szükségesek.

53. ábra Bibliográfiai adatmezők hálózata
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A leíró mezők
A bibliográfiai adatmezők tartalmazzák a bibliográfiai forrás azonosításához szükséges
leíró adatokat. Ezek az adatok, mint például a cím, a szerző neve, a megjelenési adatok stb.
a forrás tulajdonságai, amelyek mögött több esetben entitások rejlenek. De mégsem entitások, mert azok csak indexelhető, szerkesztett, egységesített hozzáférési pontok lehetnek.
Az alábbi példában a 245-ös hívójelű cím- és szerzőségi közlés nevű bibliográfiai mező
szerkezete látható:
245

10

$aFrancia

$cRobert Merle$e[ford.

g

]

A mező három almezőből áll, mert három adatelem írható le cím- és szerzőségi adatként. Minden almező előtt almező határjel és almezőazonosító található, ez utóbbi azonosítja az adatelemet. („a” főcím, „c” első szerzőségi adat, „e”második szerzőségi adat). Az
almezőket a két indikátor előzi meg, amelyek közül az első értéke „egy” azt jelenti, hogy a
főcím melléktétel besorolási adata, ezért a rekordban kell lenni 100-as mezőnek, mert az a
személynév típusú főtételi besorolási adat (mint ahogyan a leírásból is látható, hogy van
szerző). A második indikátor értéke nulla, ami azt jelenti, hogy a cím szerinti betűrendbe
rendezéskor egyetlen karaktert sem kell figyelmen kívül hagyni, mert a főcím nem névelővel kezdődik. (Ha azzal kezdődne, a második indikátor értéke eggyel több lenne, mint a
névelő karaktereinek a száma, mert a szóköz is érték). A 245-ös mező megjelenítése ISBD
formátumban, ahol az almezőazonosítókat a egyezményes jelek (a központozás) váltja fel:
Francia

/ Robert Merle ; [ford.

g

]

A HUNMARC formátumban az ISBD szabályozás által előírt valamennyi adatcsoportnak egy-egy mező felel meg saját hívójellel:
020

ISBN

022

ISSN

040

A leírás forrása (ISBD tételen nem szerepel,itt kötelező adat)

041

Nyelvi kód

245

Cím- és szerzőségi közlés

250

Kiadás

260

Megjelenés

300

Terjedelem

310

Időszakosság (időszaki kiadványok feldolgozásakor)

362

Számozás (időszaki kiadványok feldolgozásakor)

440

Sorozat

490

Sorozat (a sorozatcím a kiadványon szereplő változatban)

5XX
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Az egyezményes jelek (a központozás)
A bibliográfiai leírások egységes szerkezetét létrehozó ISBD-k az 1970-es években
meghatározták azokat az egyezményes (központozási) jeleket is, amelyeket a bibliográfiai
leírás során alkalmazni kell. Ezek a jelek funkcióik szerint három csoportba sorolhatók:
1. adatcsoport elválasztó jel (. – )
2. az adattól elválaszthatatlan, az adat tulajdonságát jelző egyezményes jelek, amelyek
megelőzik az adatelemet (; , . : / =)
3. az adatról kiegészítő információkat közlő jelek, mint a megengedett forrás jele, a
szögletes zárójel, az adatelhagyás jele az et al. és az etc., a szövegelhagyás jele, a három
pont.
Ezeknek a jeleknek egy részét a HUNMARC szabályzat értelmében felváltották a tartalomjelölők. Értelmét vesztette az adatcsoport elválasztó jel, mert a bibliográfiai leírás egyegy adatcsoportjának egy-egy adatmező felel meg, saját adatmező-azonosító mezőhívójellel. Az adatcsoportok ISBD szerinti belső struktúrája szerint építkezik a HUNMAC is, így
egy-egy mező tartalma almezőkre osztható, ahogyan egy adatcsoport is adatokból és adatelemekből áll. Az almezőknek saját tartalomjelölői vannak, az almezőjelek, amelyek átvették a tulajdonságjelző egyezményes jelek szerepét. Egyedül a kiegészítő információkat
közlő jeleket nem lehet helyettesíteni, ezért azok a HUNMARC rekordban is megmaradtak.
Amikor azonban a HUNMARC rekord tartalmát a felhasználó ISBD (cédula) formátumban szeretné látni, a MARC formátumban tárolt adatokat a kért formátumban rakja
össze a rendszer és a tartalomjelölők ismét egyezményes jelek formájában jelennek meg a
képernyőn.
A bibliográfiai rekord hozzáférési (besorolási) mezői
Ahogyan a bibliográfiai tételnek nélkülözhetetlen része a besorolási adat, ami nélkül a
tételt nem lehetne elhelyezni a katalógusban és nem lehetne onnan visszakeresni, úgy a
bibliográfiai rekord is tartalmaz besorolási mezőket. A bibliográfiai rekordhoz való hozzáférést elsősorban
– a szellemi tartalom alkotójának egységesített neve (személynév, testületi név),
– a megjelenési forma (például a könyv) főcíme vagy a főcímet helyettesítő címe,
– a mű és a kifejezési forma egységesített címe,
– a tárgyszavak,
– a szakjelzetek,
– a leírt entitás szabványos azonosító számai és kulcscímei biztosítják.
Ezeken kívül további hozzáférési pontok is léteznek, de ezek inkább akkor játszanak
szerepet, ha nagyszámú rekord között történik a keresés, és szükség van más szűkítő szempontok alkalmazására is. Ezek a szempontok:
– a közreműködők egységesített nevei,
– családok vagy testületek egységesített nevei,
– párhuzamos címek, szalagcímek stb.,
– sorozatok egységesített címe,
– a megjelenés vagy a közreadás éve(i),
– bibliográfiai és besorolási rekordazonosítók,
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– nyelv,
– kiadási ország,
– fizikai hordozó.
Ezek az elvek ugyanazok, mint a cédulakatalógusban a főtétel – melléktétel besorolási
adatainak megválasztásakor alkalmazott szabályok, kiegészítve az elektronikus katalógusadta lehetőségekkel. Ezek az adatok alkotják a bibliográfiai rekordban a besorolási mezőket, amelyekből önálló besorolási rekordok képződnek5.
Az egységesített besorolási adatoknak saját mezői vannak a bibliográfiai rekordban,
mégpedig a hozzáférési pont (besorolási adat) típusának és szerepének megfelelően másmás hívójelű mezőben. Ezek a mezők kapcsolják a bibliográfiai rekordot a besorolási rekordhoz, ahol a besorolási adatról, mint entitásról több jellemző tulajdonságot lehet rögzíteni, mint a bibliográfiai rekord mezőiben. A bibliográfiai rekordban nincs helye utalóknak, azok csak a besorolási állományban találhatók.
Például személynév típusú besorolási adat, ha a személy szerző, ezért főtétel besorolási
adata, így a 100-as mezőbe kerül:
100 10 $a Merle$jRobert$d1908-2004
A személynév típusú besorolási adatban a rendszó – egyéb elem – kiegészítő elem egyegy almezőt alkot, ahol az almezők értékét az almezőazonosítók határolják be. Az első
indikátor egyes értéke azt jelenti, hogy a rendszó családnév típusú elem. A második indikátor nulla értéke azt jelenti, hogy a személynév főtétel besorolási adata.
A HUNMARC bibliográfiai formátumban előforduló besorolási mezők:

5

100

Személynév – főtétel besorolási adata

110

Testületi név – főtétel besorolási adata

111

Rendezvénynév – főtétel besorolási adata

130

Egységesített cím – főtétel besorolási adata

240

Egységesített cím – ha van szerző

600

Személynév – tárgyi melléktétel besorolási adata

610

Testületi név – tárgyi melléktétel besorolási adata

611

Rendezvénynév – tárgyi melléktétel besorolási adata

630

Egységesített cím – tárgyi melléktétel besorolási adata

651

Földrajzi név – tárgyi melléktétel besorolási adata

6XX

Tárgyszó

700

Személynév – közreműködői melléktétel besorolási adata

710

Testületi név – közreműködői melléktétel besorolási adata

711

Rendezvénynév – közreműködői melléktétel besorolási adata

730

Egységesített cím – második és minden további mű címe

A besorolási rekord részletesebb leírását lásd a Besorolási rekord c. alfejezetben
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740

Cím- és szerzőségi közlés – gyűjtemények esetén a második és minden további mű címe

741

Párhuzamos cím

25. kép A közreműködői melléktétel személynév típusú hozzáférési pontjának beviteli
mezője (700) a bibliográfiai formátumban
A kapcsolati mezők
A rekordszerkesztés során többféle kapcsolat fennállásával kell számolni, a kapcsolatok
jellege pedig meghatározza kezelésük módját.

Kapcsolattípusok
Kapcsolat állhat fenn:
– többkötetes, vagy több részegységből álló dokumentumok esetén a közös adatokról készült rekord és a kötetrekordok között és fordítva, de ha azok még sorozatban is megjelentek, a sorozat rekordjához is kötődnek,
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–

részdokumentumról készült rekord kapcsolódik a forrásdokumentum rekordjához, az a sorozat rekordjához,
– a különböző hordozókon megjelent bibliográfiai források rekordjai a művek
okán kapcsolódnak egymáshoz, stb.
A rekordok között létre kell hozni a kapcsolatot, ezért szükség van kapcsolati mezőkre.
A kapcsolati mező almezőiben meg lehet adni a kapcsolódó rekord leíró és besorolási adatait, valamint rekordazonosítóját, mint teljes adatsort, azonban előnyben kell részesíteni
(így a másik kettő elhagyható) a rekordazonosítót, ami a „w” almezőben létrehozza a kapcsolatot.
A rekordok közötti kapcsolat lehet
– kronologikus, ha több monografikus mű tartalmilag egymás folytatásai, illetve
előzményei, de nem többkötetes könyvként jelentek meg a művek,
– mellérendelő (fordítás, további kiadás, más hordozón megjelenő kiadás, stb.),
– hierarchikus (fősorozata, alsorozata, melléklete, különszáma, forrásdokumentuma, részdokumentuma, többkötetes közös- és kötet-adatai stb.)
–

26. kép Többkötetes könyv rekordjának címkés megjelenítése a kapcsolódó rekordok
azonosítóival
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56. ábra Kronologikus rekordkapcsolat MARC formátumú megjelenítése
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Kapcsolatok iránya
Két rekord között létrehozható egyirányú, de létrehozható kölcsönös kapcsolat is.
Egyirányú a kapcsolat hierarchikus kapcsolat esetén, amikor a hierarchiában alárendelt
forrás rekordja tartalmazza a fölérendelt forrás rekordjának azonosítóját, fordítva viszont
nem.
Például többkötetes könyv kötetadatainak rekordja tartalmazza a közös adatok rekordazonosítóját, a közös adatok rekordja viszont nem tartalmazza a kötetadatok rekordjának azonosítóját.
Ez azonban csupán lehetőség, ami nem zárja ki a kölcsönös kapcsolat lehetőségének az
alkalmazását.

A mezőkapcsolat
A kapcsolatok egyik típusa a mezőkapcsolat, ami a leírás tárgyával fennálló bibliográfiai kapcsolatot biztosítja.
A kapcsolati mező két rekordot kapcsol össze, ahol a kapcsolatok alapja a kapcsolódó
rekord rekordazonosító tulajdonsága (001-es mező), és nem tévesztendő össze az
egyes mezőkön belüli kapcsolatjelölő almezővel, aminek a feladata a rekordon belüli
adatkapcsolat létrehozása.

Ennek végiggondolásakor ismét a „mű” fogalmából kell kiindulni. Egy rekordhoz több másik is kapcsolódhat, ha a leírás tárgya például sorozat. Ekkor a sorozathoz kapcsolódnak a sorozatban megjelent dokumentumok rekordjai. A sorozati
adatokat is tartalmazó bibliográfiai forrás egyidejűleg két mű: az egyik mű például
könyv, a másik pedig sorozat. Mindkettőnek van szellemi tartalma, van a tartalomért felelős személy, vagy testület, vagy mindkettő. A sorozatnak több tagja is van,
így több entitás: az egyik a könyv, a másik a sorozat, mindegyiknek az adatait külön rekordokban tárolják. De bibliográfiai kapcsolat áll fenn a többkötetes könyv
közös adatai és a kötet-adatok között is. Az összetartozó rekordok között a bibliográfiai kapcsolat a kapcsolati mezőkön keresztül jön létre.
A kapcsolati mezők:
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760

Fősorozata

761

Sorozat tagja

762

Alsorozata

765

Eredeti nyelven

767

Fordítása

770

Melléklete/különszáma/melléklapja

772

Alapdokumentuma/főlapja

773

Forrásdokumentum a részdokumentum feldolgozásakor

774

Részdokumentuma
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775

További kiadása

776

További kiadása más hordozón

777

Együttes kiadásban

780

Előzménye

785

Folytatása

787

Kötet adatok közös adatai

788

Meghatározatlan rekordkapcsolat

A rekordon belüli adatkapcsolat
A rekordon belüli kapcsolat jelölése például gyűjtemények esetén szükséges, amikor azt
kell kifejezni, hogy a közös főcím nélküli gyűjteményben az adott mű és a hozzá tartozó
szerzőségi adatok hányadik entitásként szerepelnek.

Gyűjteményként megjelent kiadványok feldolgozásakor a 8-as, kapcsolatjelölő
almező használatával lehet összekapcsolni a gyűjtemény egyes műveire vonatkozó
szerzőségi és címadatokat úgy, hogy a 8-as almező tartalmazza a mű gyűjteményben elfoglalt sorszámát.

57. ábra A rekordon belüli kapcsolatot jelölő „8”-as almező
Ez a lehetőség a 700,710, 711, 730, 740, 741, 742, 744, 745-ös mezőben adott.
A besorolási rekord kapcsolódása a bibliográfiai rekordhoz
Kapcsolatként működik a besorolási rekord kapcsolódása a bibliográfiai rekordhoz.
(Részletesebben lásd A besorolási rekord című fejezetben.)

Állományadatok
Hasonlóan a besorolási adatok mezőihez, a lelőhely, illetve az elhelyezés 8XX-as mezői
is a kapcsolatot biztosítják az állományrekordokhoz.
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10.3.4 A bibliográfiai tétel és a bibliográfiai rekord funkcionális részeinek egyezése
A cédulakatalógus bibliográfiai tétele funkcióját tekintve három jól elkülönülő részből
áll:
–
–
–

raktári jelzet, ami elvezet a dokumentum raktározási helyéhez
bibliográfiai leírás, ami azonosítja a dokumentumot
formai és tartalmi besorolási adatok, amelyek segítségével a tétel elhelyezhető
a katalógusban és onnan visszakereshető
Ugyanezek a funkcionális részek megtalálhatók a bibliográfiai rekordban is, csak géppel olvasható formában. Amikor a bibliográfiai rekordban tárolt adatokat ISBD formátumban jeleníti meg a rendszer, a fentiekben tárgyalt mezőcsoportok tartalma a cédulakatalógus funkcionális részeiként válik láthatóvá.

58. ábra A bibliográfiai tétel és a bibliográfiai rekord tartalmának megfeleltetése

Műveletek rekordokkal
10.4

A BESOROLÁSI REKORD6

A bibliográfiai rekord (a főállomány) besorolási mezőiből külön besorolási rekordok
képződnek. Ezek alkotják az ún. authority állományt. Az egységesített besorolási adatok,
6

Az itt leírt elmélethez szükséges a következő két szabályzat ismerete: A MOKKA HUNMARC
rekordja. Személynév, testületi név és rendezvénynév
URL: http://www.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/katalogizalas;
MARC 21 Format for Authority Data. URL: http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html
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más néven ellenőrzött vagy kitüntetett névalakok, az utalók és a tárgyi hozzáférési pontok
így egy külön segédállományt alkotnak. A dokumentum ismérveit tartalmazó bibliográfiai
rekordokat az adatbázis-kezelő rendszer kapcsolja össze az önálló fájlokban tárolt ismérvekkel, a besorolási rekordokkal, amelyek minősítésük alapján különféle indexállományokat képeznek.
A besorolási rekord olyan tulajdonságcsoportok (entitások) köré szerveződik, mint
személyek, családok, testületek neveinek egységesített alakja, újabb kifejezéssel szabályozott, vagy kitüntetett névalakja
fogalom, tárgy (objektum), esemény, hely
mű, kifejezési forma, megjelenési forma, darab (példány), mint a mű tárgya.
A besorolási rekord tehát nem más, mint a formai és tartalmi információkeresés egységesített és nem egységesített alakú szempontjainak géppel olvasható megvalósulásai, az
ún. „névtér„ elemei, amelyek vagy tulajdonnevek (személynév, testületi név, rendezvénynév, földrajzi név, cím7), vagy köznevek (tárgyszó, kulcsszó, deszkriptor).
10.4.1 A besorolási állomány rekordjai
A besorolási állomány a kitüntetett névalakok szerint szerveződő rekordokból és az utalók funkcióit betöltő rekordokból áll. Úgy is mondhatnánk, hogy egy besorolási rekord egy
hozzáférési ponttal azonos, ahol a hozzáférési pont (a besorolási adat) kerül a tételfejbe, de
a rekordban más mezők is lehetnek és a rekordnak tartalmaznia kell a rekordfejet és a mutatót is.
Az egyes entitásokat azonosító ismérvek egy-egy adatelemmel azonosak a bibliográfiai
és a besorolási rekordban. Például egy testületi név ismérve lehet, hogy az egy igazgatási
testület neve, a testület hatásköre milyen igazgatási földrajzi egységre terjed ki (ez lesz a
rendszó elem), magának a testületnek a neve kifejez-e alárendeltséget vagy nem.
A besorolási rekord elemei a bibliográfiai rekordban is megtalálhatók, de csak mint
kapcsoló mezők, amelyek „hidat” képeznek a bibliográfiai és a besorolási rekord között.
A besorolási állományban az egységesített alaknak önálló rekordja van és típusától függetlenül a 1XX-es mezőbe kerül. A bibliográfiai rekord nem is menthető addig, míg egységesített besorolási adatai önálló besorolási rekord formában nem léteznek.
Azokat a minőségi követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük az elektronikus katalógust alkotó rekordoknak, az FRBR8 és a FRANAR9 írja le.
10.4.2 A besorolási rekord jellemzői
A besorolási rekordoknak a bibliográfiai rekordtól elkülönülő formátuma van, attól eltérő meződefiníciókkal. A formátum lehetőséget ad a rekord besorolási adatainak és tárgyszavainak egységesítésére, utalók készítésére, tezaurusz hierarchia kifejezésére. A formá7

A cím is név, a műnek a neve
Functional Requirements of Bibliographic Records
9
Functional Requirements and Numbering of Authority Records
8
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tum nagyon sokféle megoldási lehetőséget kínál az egységesített és nem egységesített alakokkal, valamint a tárgyszavakkal végezhető gépi műveletek támogatására.
A rekordszerkezet a besorolási rekordok esetén is az MSZ ISO 2709 szabvány szerint
alakul, ezért a besorolási rekord is három fő részből áll, ahol a rekordfejnek és a mutatónak
ugyanaz a szerepe, mint a bibliográfiai rekordoknál. Egy-egy formai vagy tárgyi hozzáférési pont – mint entitás – alkot egy-egy besorolási rekordot, amelyben a rekord tulajdonságait a rekordfej és a mutató tartalmazza, az adatmezők pedig tájékoztató, besorolási és
megjegyzés mezőkre oszthatók.

Az adatmezők
A tájékoztató adatok között a 001-es mező (rekordazonosító) bár kötelező, de kisebb
szerepet játszik, mint a bibliográfiai rekordok esetén, hiszen ott a rekordkapcsolatok létrehozásában kiemelkedő jelentősége van. A besorolási rekord viszont nem a rekordazonosítóján keresztül kapcsolódik a bibliográfiai rekordhoz, hanem a 1XX-as mező teljes értékével, mert az egységesített formai és tárgyi besorolási adatok azonosítók is egyúttal.
A 005-ös mező a rendszerrel való művelet dátumát és idejét tartalmazza, a rendszer automatikusan generálja.
Például: 980109 (a rekordot 1998. január 9-én vitték be az adatbázisba)
Kiemelt jelentősége van a 008-as meghatározott jellemzők és információs adatok mezőnek. A 40 karakter hosszúságú mezőben a kódolt adatelemek jelentését pozíciójuk (0039) határozza meg. A mező a rekord egészéről vagy a 1XX/4XX/5XX mezőkről tartalmaz
mind a kezelés, mind a keresés szempontjából hasznos információkat.
A fontosabb karakterpozíciók kódjainak jelentése:
06. pozíció Tárgyszó típusú besorolási adatot jellemző kód. Értéke személynév, testületi név és rendezvénynév besorolási rekordban „n” (jelöletlen).
09. pozíció A rekord fajtája. Egykarakteres kód, ami jelzi, hogy a besorolási rekord
1XX mezője, azaz a tételfej kitüntetett vagy nem kitüntetett (utaló) besorolási adat.
a – a tételfej kitüntetett (egységesített) adat
b – a tételfej utaló adat (az általános magyarázatos utaló rendszava), nem hoz létre
kapcsolatot egységesített alakkal, mert a 1XX-es mezőben szereplő utalói alak nem
szerepel egyetlen másik kitüntetett tételfejű rekord 4XX-es mezőjében sem. A rekord
ezért 666 hívójelű, általános magyarázatos utaló mezőt tartalmaz.
c – a 1XX mezőben (a tételfejben) utalói alak szerepel, ez az alak egy vagy több kitüntetett tételfejű rekord 4XX-es mezőjében is szerepel, ezért kapcsolatot hoz létre egységesített alakkal. A rekord 664 hívójelű összetett magyarázatos utaló mezőt tartalmaz.
d, e, f, g – tárgyszó típusú besorolási adatnak fenntartott, személynév, testületi név és
rendezvénynév besorolási rekordban nem használható.
11. pozíció Tárgyszó típusú besorolási adatnak fenntartott
14. pozíció „a” helyes, vagy „b” helytelen kód jelzi, hogy a besorolási rekord 1XX
mezőjében lévő egységesített alakú besorolási adatnak a használata a bibliográfiai re144
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kord 1XX mezőjében mint főtétel, vagy 7XX mezőjében mint melléktétel besorolási
adataként helyes-e.
15-17. pozíció tárgyszó típusú besorolási adatnak fenntartott.
29. pozíció az utaló értékelése. Egykarakteres kód, ami jelzi, hogy a besorolási rekordban a 4XX/5XX utaló alakot tartalmazó mezők és a 1XX kitüntetett alakot tartalmazó mező képzése azonos szabályok szerint történt-e. Új szabvány bevezetése esetén
hasznos az utalók és a kitüntetett alak közötti következetesség vizsgálatának jelzése.
31. pozíció a rekord feldolgozottsági szintje.

10.4.3 A besorolási rekord mezői
A tételfej (a 1XX-es mező) maga a hozzáférési pont (személynév, testületi név, földrajzi
név, cím, tárgyszó, deszkriptor) egységesített alakja, másrészt az utaló funkcióját betöltő
rekordokban a nem egységesített alakjai is. Egy személynév típusú besorolási rekord
például az alábbi fontosabb adatmezőkből áll:
001

rekordazonosító

005

dátum és idő

008

meghatározott jellemzők és információs adatok

100

tételfej, amiben a személy egységesített neve szerepel

400

a tételfejben szereplő adathoz tartozó egységesítő utaló besorolási adata
(ha szükséges)

500

a tételfejben szereplő adathoz tartozó „lásd még” típusú utaló besorolási
adata (ha szükséges)

670

megjegyzés az adat forrására (ha szükséges)

59. ábra Antoine de Saint-Exupéry besorolási rekordja
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A fenti besorolási rekord 008-as mezőjében a 9. karakterpozíció „a” értéke nyújtja azt
az információt, hogy a 100-as mezőben levő adat kitüntetett (egységesített) névalak, erre
az alakra történik az utalás a 400-as mező felől.
A személynév típusú egységesített besorolási adat megjelenítése cédula formátumban:
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
A 400-as mező információi alapján megjelenített egységesítő utaló:
Exupéry, Antoine de Saint lásd Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Az egységesített besorolási adat rekordjában a tételfej egy mezőt alkot, ami az
egységesített alak funkcionális részei szerint tagolódó (rendszó, egyéb elem, kiegészítő
elem) almezőkre oszlik. Minden besorolási adattípus mezőjének saját hívójele van, amihez
logikailag kapcsolódnak az utalók hívójelei is. Az alábbi táblázat a hívójeleket foglalja
össze:
1.

tábla A besorolási rekord és a bibliográfiai rekord besorolási mezőinek
összevetése

A besorolási rekord mezői
100

Személynév

A bibliográfiai rekord
besorolási mezői
100
600
700

400
500
700
110

Személy névváltozata – egységesítő utaló
Személy névváltozása – „lásd még” utaló
Külső kapcsolati mező
Testületi név

110
610
710

410
510
710
111

Testület névváltozata – egységesítő utaló
Testület névváltozása – „lásd még” utaló
Külső kapcsolati mező
Rendezvény neve

111
611
711

411
511
711
130

Rendezvény névváltozata – egys.utaló
A rendezvény névváltozása – „l. még” utaló
Külső kapcsolati mező
Egységesített cím
azonosítja a művet, mint entitást, de nem
azonosítja a dokumentumot, mint megjelenési formát

130
630
240
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személynév – főtétel besorolási adata
személynév – tárgyi melléktétel besorolási adata
személynév – közreműködő melléktétel
besorolási adata
nincs
nincs
testületi név- főtétel besorolási adata
testületi név – tárgyi melléktétel besorolási
adata
testületi név – közreműködő melléktétel
besorolási adata
nincs
nincs
rendezvénynév- főtétel besorolási adata
rendezvénynév – tárgyi melléktétel
besorolási adata
rendezvénynév – közreműködő melléktétel besorolási adata
nincs
nincs
egységesített cím – főtétel besorolási adata
egységesített cím – tárgyi melléktétel
besorolási adata
eredeti cím, átültetett cím – melléktétel
besorolási adata

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK
243
730
430
530
730
148
748
150

Egységesített cím – egységesítő utaló
Egységesített cím – „lásd még”utaló
Külső kapcsolati mező
Kronologikus tárgyszó
Külső kapcsolati mező
Tárgyszó tárgyszórendszerből

750
155
755
450
550
151

Külső kapcsolati mező
Formai tárgyszó
Külső kapcsolati mező
Tárgyszó – egységesítő („lásd”) utaló
Tárgyszó – „lásd még”utaló
Földrajzi név

451
551
751
670
675
678

Földrajzi név – egységesítő („lásd”) utaló
Földrajzi név – „lásd még”utaló
Külső kapcsolati mező
Megjegyzés a besorolási adat forrásáról
Megjegyzés egyéb adatforrásról
Megjegyzés – a forrásban talált adatok öszszegzése

megállapodásos cím – melléktétel besorolási adata
eredeti cím, átültetett cím – melléktétel
besorolási adata gyűjteményeknél
nincs
nincs
nincs

650
653
656
657
658

tárgyszó tárgyszórendszerből
szabad tárgyszó (kulcsszó)
foglalkozás tárgyszó
dok. célja tárgyszó
oktatási tárgyszó

655

formai tárgyszó (műfaj)

651

nincs
nincs
földrajzi név – tárgyi melléktétel besorolási adata
nincs
nincs

A besorolási rekordban az egységesített besorolási adat függetlenedik a konkrét műtől,
mint ahogyan a tárgyszórendszerek is függetlenek azoktól a művektől, amelyekkel kapcsolatba hozhatók. Ez leginkább abból látszik, hogy míg a bibliográfiai rekordban a személynevek a 100-as, 600-as, vagy 700-as mezőkbe kerülnek attól függően, hogy milyen szerzőségi funkciót töltenek be az adott dokumentummal kapcsolatban, vagy milyen relációba
hozhatók azzal, addig a besorolási rekordban a tételfejnek minősülő 100-as mező gyűjti
össze funkciótól függetlenül a személyek neveit. Az almezőazonosítók azonban azonosak a
bibliográfiai és a besorolási formátumban.
Ez igaz a testületi nevekre, rendezvénynevekre és egységesített címekre is.
10.4.4 Az indikátorok
A mezőhívójelet követően minden mező (kivéve: 001) tartalmaz külön-külön értékkel
bíró két indikátort. Mezőtartalomtól függ, hogy melyik indikátornak mi az értéke, vagy
van-e egyáltalán értéke. Például a 100-as mezőben, ami a személy egységesített nevét tartalmazza, a második indikátor értéke üres, mert a bibliográfiai rekordban minden személynév a 100-as mezőbe kerül függetlenül attól, hogy az egyes művekkel kapcsolatban milyen
szerzőségi funkcióban szerepel. A bibliográfiai rekordban a második indikátor értéke a
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főtételi minősítést fejezi ki. Ha egy indikátor értéke nem definiált (üres), azt # karakterrel
ábrázolják.
Az alábbi példában az első indikátor értéke azt jelenti, hogy az „a” almezőben tárolt
rendszó családnév:
100 1# $aSaint-Exupéry$jAntoine de$d1900-1944
10.4.5 Az almezőkódok
Az almezőkódok nyomtatott kisbetűk, egyes esetekben arab számok, amelyeket
almezőhatárjel előz meg. Különböző programok különböző almezőhatárjeleket alkalmaznak, mint például a „kukac” @, a dollár jel $, ritkábban a kettős kereszt , a MARC 21 a
függőleges vonalat | használja. Példáinkban a dollár jelet alkalmazzuk. Az almezőkódok
határozzák meg az adat típusát. A fenti (Saint-Exupéry) példában $a a névelőzékes családnév, mint rendszó, $j egyéni név, mint egyéb névelem, $d kronologikus kiegészítő elem.
A mezőhívójel, az indikátorok és az almezőkódok a tartalomjelölők.
10.4.6 A besorolási rekord tartalma
A bibliográfiai rekord minden egységesített besorolási adatához kapcsolódik besorolási
rekord, de nem minden besorolási rekordhoz tartozik föltétlenül bibliográfiai rekord. Ennek az az oka, hogy a névtér elemei önmagukban függetlenek a műtől. Akkor is léteznek,
ha a könyvtár állományában nincs velük kapcsolatos irodalom. A romanticizmus, mint
fogalom akkor is létezik, ha X könyvtárnak nincs a romaticizmussal kapcsolatos dokumentuma. Vagy a II. János Pál név akkor is létezik, ha a könyvtárnak nincs e szerzőtől vagy e
személyről szóló bibliográfiai forrása. Ezek az entitások akkor kapcsolódnak a bibliográfiai rekordhoz, ha a velük kapcsolatos irodalmat beszerezte a könyvtár és visszakereshetővé
akarja tenni ezeknek a kapcsolatoknak a felhasználásával. A besorolási rekordok a
tárgyszórendszerek, illetve más források alapján előre elkészíthetők. Ezek az alábbi nagyobb csoportokba sorolhatók:
– tulajdonnevek, például:
a) személynév a besorolási rekordban:
100 1# $aSempé$jJean-Jacques$d1932Megjelenítése: Sempé, Jean-Jacques (1932-)
b) testületi név a besorolási rekordban:
110 2# $aEszterházy Károly Főiskola$cEger$bMédiainformatika Intézet
Megjelenítése: Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Médiainformatika Intézet
c) rendezvénynév a besorolási rekordban:
110 2# $aMagyar Könyvtárosok Egyesülete$cBudapest$bVándorgyűlés$n42.
$d2010$cBaja
Megjelenítése:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Budapest). Vándorgyűlés (42.) (2010) (Baja)
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d) földrajzi név a besorolási rekordban:
151 ## $a Mexico
Megjelenítése: Mexico
–

név/cím típusú tételfej, ami tartalmazza a személy, vagy testület, vagy rendezvény egységesített nevét és a mű címét. Elsősorban különböző címeken
(beleértve a fordítások miatt keletkező címvariánsokat) megjelenő klasszikus
művek esetén alkalmazzák, vagy a „róla szóló irodalom” visszakeresésére a
tárgyi melléktétel besorolási adatában. A besorolási adat cím része lehet egységesített cím, sorozatcím, a megjelenési forma címe:

100 1# $a Dostoevskij$j Fedor Mihajlovič$d 1821-1881$t Bűn és bűnhődés
Megjelenítése:
*Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881). Bűn és bűnhődés
–

egységesített címek, például:

130 #0 $a Biblia $l magyar $s Károli
Megjelenítése: Biblia (magyar) (Károli)
–

tárgyi hozzáférési pont lehet tárgyszó, műfaj (formai tárgyszó), földrajzi név,
és lehet kronologikus, személynév, testületi név, rendezvénynév vagy cím,
mint altárgyszó.

150 ##$afrancia nyelv $ykorai modern, 1500-1700$vszótár
10.4.7 A relációk
Az önálló utalói rekordot nem alkotó, csak a kitüntetett névalak 4XX-es
és 5XX-es mezőiben tárolt utalói alakok használata
A besorolási állományban az utalók vagy rejtetten, vagy önálló rekord formában léteznek. Míg a kitüntetett névalaknak mindig van önálló rekordja, az utaló nem mindig alkot
önálló rekordot.
Ha az utaló önálló rekordot alkot (ennek semmi akadálya nincs), akkor a tételfej (a
100-as mező) a nem egységesített alakot tartalmazza. Ha nem alkot önálló rekordot,
akkor az egységesített alak besorolási rekordjában a 4XX-es és/vagy 5XX-es mezőben
tárolják, de megjelenítéskor az utalótétel is megjelenik. (Lásd Exupéry.)
A 260-as, a 663-as, 664-es és a 666-os mező hivatkozásai mindig önálló rekordot alkotnak.
Mivel az utalók csak besorolási adatokat tartalmaznak, a bibliográfiai rekordban semmilyen szinten nincsenek jelen, csak a besorolási állomány tartalmazza ezeket.
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A besorolási formátumban a 400-as és az 500-as mező használatával lehet utalókat készíteni. Már maga az a tény, hogy két mező is rendelkezésre áll utalásra, mutatja ennek a
feladatnak a differenciáltságát és adja meg a keresés számára a sokszínűség lehetőségét.
A 4XX-as mezők az egységesítő típusú utaló számára vannak fenntartva, amit gyakran
„lásd” utalónak is neveznek. Az információkereső számára ez az utaló adja meg a lehetőséget, hogy a nem egységesített névalaktól eljusson az egységesített alakig.
A különböző típusú besorolási adatokhoz tartozó egységesítő utaló mezők:
400 – személynév
410 – testületi név
411 – rendezvénynév
430 – egységesített cím
448 – kronologikus tárgyszó
450 – tárgyszó
451 – földrajzi név
455 – műfaj (formai tárgyszó)
480 – általános altárgyszó
481 – földrajzi altárgyszó
482 – kronologikus altárgyszó
485 – formai altárgyszó
Az 5XX-as mezők a magyarázatos utalók adatait tárolják. Ebben az esetben ugyanannak a testületnek, vagy földrajzi helynek a névváltozásáról van szó, amikor lényegesen
megváltozik a név és a névváltozatokat kell az utalásokhoz fűzött magyarázatokkal kiegészíteni. Ezeket az utalókat gyakran „lásd még” típusú utalóknak is nevezik.
500 – személynév
510 – testületi név
511 – rendezvénynév
530 – egységesített cím
548 – kronologikus tárgyszó
550 – tárgyszó
551 – földrajzi név
555 – műfaj (formai tárgyszó)
580 – általános altárgyszó
581 – földrajzi altárgyszó
582 – kronologikus altárgyszó
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585 – formai altárgyszó
Például személynév típusú besorolási rekord tételfeje (100) a személy kitüntetet
névalakjával a kapcsolódó utaló mezőkkel (400, 500) HUNMARC formátumban:

60. ábra Személynév tartalmú besorolási rekord adatmezői

61. ábra A kitüntetett névalakhoz tartozó utaló és hivatkozás megjelenítése

Az utalásvezérlő almező10
A 4XX-as és az 5XX-as kapcsolati mezőkből automatikusan generálódnak a „lásd” utalók. A 4XX és 5XX mezők rendszavára automatikusan referál a 100-as mező rendszava, de
a „w” vezérlő almező speciális parancsokkal más kapcsolat-típust is meghatározhat, így a
megjelenítéskor látható a reláció jele, vagy megnevezése is. A „w” almezőben a 0-4. karakterhelyen álló betű határozza meg a parancs jellegét.
Például: $wxnnna
0. pozícióban levő „x” érték jelentése: $a almezőben utalói alak szerepel
1-2-3. pozícióban levő „n” érték jelentése: nincs érték
4. pozícióban levő „a” érték jelentése: az $a almezőben szereplő utalói alak önálló
rendszóként nem jelenítendő meg.

10

A „w” almező értékeit lásd részletesen a MARC 21 formátum besorolási szabványában. URL:
http://www.loc.gov/marc/authority/adtracing.html
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Az előbbi példában szereplő utaló a „w” almező alkalmazásával:
100

1# $aTwain$jMark$d 1835-1910

500

1#$wi $i lásd még írói nevénél:$aClemens$jSamuel$d1835-1910

A „$w” almező „i” értéke átadja a vezérlést az „$i” almezőnek, ami leírja a relációban megjelenítendő szöveget.
Megjelenítése:
Clemens, Samuel (1835-1910) lásd még írói nevénél: Twain, Mark (1835-1910)

27. kép Mark Twain kereséséhez nyújtott áttekintő információ az LC online katalógusában
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28. kép Besorolási rekord megjelenítése címkés formátumban a LC online katalógusában

29. kép Mark Twain besorolási rekordjának teljes megjelenítése MARC 21 formátumban a
LC katalógusában
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A Library of Congress besorolási rekordjában az 500-as mező „w” almezője a negyedik
karakterhelyen alkalmazott „c” mezőértékkel letiltja önálló utalórekord megjelenését
„Twain” rendszóval, mert a 663-as mező tartalmával bővebben megmagyarázza Mark
Twain nevének alkalmazását.
10.4.8 Önálló utalói rekordot alkotó hivatkozások
Személyneveknél ritkábban, testületi neveknél és deszkriptoroknál azonban gyakran
szükségessé válik a magyarázatos utaló, vagy a „lásd még” típusú utalók használata.
A hivatkozás, mint általános magyarázatos utaló, a keresés útvonalát adja meg, vagyis
nem konkrét kitüntetett alakhoz vezet és az információt szövegesen adja meg.
Másik értelmezése szerint akkor alkalmazzák, ha a relációt például ugyanannak a személynek két névalakja között kell létrehozni, de ehhez nem elég az egyszerű utalás,
szöveges magyarázatra is szükség van. Mind a magyarázó szöveget, mind az egységesített névalakot almezőkben adják meg. Ezt összetett magyarázatos hivatkozásnak nevezik.
A 260-as mező „lásd” típusú hivatkozás tárgyszavak számára,
a 360-as mező „lásd még” típusú hivatkozás, szintén a tárgyszavaknak.
A 663-as mező a nevek „lásd még” típusú összetett magyarázatos hivatkozásaihoz,
a 664-es mező a nevek „lásd” típusú összetett magyarázatos hivatkozásaihoz használható,
a 666-os mező általános magyarázatos utaló.
Indikátorok: mindkét indikátor üres.
Almezőkódok:
$a – magyarázó szöveg
$b – egységesített név, amire hivatkozik (csak név típusú rekordnál)
$t – cím, amire hivatkozik (csak név típusú rekordnál)
Példa „lásd még” típusú összetett magyarázatos hivatkozásra:
008/9. a
100 10 $aJapp$jAlexander H.$q (Alexander Hay), $d 1839-1905
400 10 $wnna $aJapp$jAlexander Hay$d1839-1905
500 10 $wnnnc $aPage$jH. A.$d1839-1905
500 10 $wnnnc $aGray$jE. Conder$d1839-1905
663 ## $aA szerző munkáit más neveken is katalogizálták, lásd még $b Gray, E.
Conder, 1839-1905. $b Page, H. A., 1839-1905.
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Megjelenítése:
Japp, Alexander Hay, 1839-1905
lásd
Japp, Alexander H. (Alexander Hay) (1839-1905)
A szerző munkáit más neveken is katalogizálták,
lásd még
Gray, E. Conder (1839-1905)
Page, H. A. (1839-1905)
A Gray és a Page névalakhoz nem készül önálló utaló rekord, mert az 500-as mező „w”
almezője letiltja.
Példa „lásd” típusú összetett magyarázatos hivatkozásra:
664 ## $aEzt a zenei tételt a zeneszerző befejezetlen Requiemje tartalmazza,
lásd$bReger, Max, 1873-1916$tRequiem (mise)
Példa általános magyarázatos hivatkozásra (nem összetett, egyirányú hivatkozás):
008 mező 9. karakterpozíció értéke b (mert a 100-as mező utaló típusú adat)
100 0# von
666 ## $a A „von” prefixummal kezdődő, német nyelvterülethez tartozó személyek
nevét lásd a prefixumot követő névnél (pl. Bismark, Friedrich Wilhelm)
Az általános magyarázatos hivatkozás megjelenítése:
von
a „von” prefixummal kezdődő, német nyelvterülethez tartozó személyek nevét
lásd a prefixumot követő névnél (pl. Bismark, Friedrich Wilhelm)
A tárgyszavak valamivel problematikusabbak, mert különböző tárgyszórendszerek léteznek, ezért a tárgyszó mezőben megadják a tárgyszó forrásának (az alkalmazott tárgyszójegyzéknek vagy tezaurusznak) a kódját is.
Az alábbi példában a $2 almező tartalma azt fejezi ki, hogy a „magyar irodalom”
deszkriptor az OSZK tezauruszából származik:
650

17

$a magyar irodalom$2 oszk

10.4.9 Az önálló besorolási rekordok jelentősége
Az információk kereshetőségét (és megtalálhatóságát) alapvetően befolyásolja, hogy a
katalógus elegendő segítséget nyújt-e a különböző névalakok bábeli forgatagában történő
eligazodáshoz, vagy a katalogizálók ugyanúgy értelmeznek-e egy egységesítési szabályt,
vagy elvégeznek-e minden műveletet ahhoz, hogy az információ ne vesszen el. Az elektronikus katalógusok korában, amikor közös lekérdező felületek, közös adatbázisok könnyítik
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a feldolgozó munkát, a keresés alapját képező besorolási rekordok helyességének, hiánytalanságának ellenőrzése, a hiányosságok, hibák kiszűrése, más szóval a katalógus karbantartása könnyebben és egyszerűbben valósítható meg.
A besorolási rekordok központi szolgáltatásként előre elkészíthetők, újakkal kiegészíthetők. Azáltal, hogy a besorolási adatok a bibliográfiai rekordoktól külön állományt is
alkotnak, egyszerűbbé válik az adatok karbantartása. A besorolási állományban végzett
bármiféle adatmódosítás a rekordkapcsolatok révén hatással van ugyanazon adatnak a bibliográfiai rekordban tárolt alakjára is. A feldolgozó munka folyamatában ez azt jeleni,
hogy egy új dokumentum feldolgozásakor – miután a leíró adatokat a feldolgozó bevitte a
rendszerbe –, a rekord eléréséhez szükséges hozzáférési pontokat (egységesített besorolási
adatokat, tárgyszavakat) a besorolási segédállományból rendeli hozzá a bibliográfiai rekordhoz. Míg a leíró adatokat egyenként be kell vinni a rendszerbe minden egyes újonnan
megjelent mű esetén, mert minden mű egyedi entitás, a kereséshez szükséges besorolási
adatokat hozzá lehet rendelni egy olyan állományból, amelyben már egységesítve szerepelnek.
Például Saint-Exupéry nevét elég az első előforduláskor egységesíteni, az akkor bekerül a besorolási állományba, ahonnan már csak újból és újból hozzá lehet rendelni
minden további Saint-Exupéry-műhöz.
Ha viszont már a partner adatbázisban szerepel a kérdéses mű rekordja, a leíró adatokat
sem kell egyenként bevinni az adatbázisba, mert a teljes rekordot át lehet emelni, csupán a
saját könyvtár adataival kell kiegészíteni (raktári jelzet, leltári szám stb.).

10.5

A MEGJELENÍTÉSI FORMÁTUMOK

Az OPAC-ban a rekord különböző megjelenítési formátumai segítik a felhasználók tájékozódását. Az adatbázisba bevitt adatokat a felhasználó igényének megfelelően a leggyakrabban címkés (mezőneves), ISBD (cédula), és MARC formátumban jeleníti meg a
rendszer.
10.6

ÖSSZEFOGLALÁS

A mai integrált könyvtári rendszerek képesek kezelni a HUNMARC és a USMARC
formátumban érkező rekordot is.
Az egyes entitások tulajdonságaiból kiindulva és azokhoz alkalmazkodva a legoptimálisabb kezelhetőség érdekében saját formátumot dolgoztak ki a
– a bibliográfiai rekordoknak
– a besorolási rekordoknak és a
– példányrekordoknak.
A HUNMARC szabályzatnak csak a bibliográfiai csereformátumot szabályozó része jelent meg, a bibliográfiai csereformátum munkapéldány formában létezik, illetve a
MOKKA katalogizálási szabályzatának keretében dolgozták ki a személynevekre, testületi
nevekre és rendezvénynevekre vonatkozó besorolási formátum előírásait. A legteljesebb és
legalaposabban kidolgozott bibliográfiai és besorolási formátumszabvány a USMARC
alapú MARC 21, amelyet a magyar szabályozás kidolgozásakor is figyelembe vettek.

156

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK

10.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen különbséget lát a bibliográfiai rekord és a besorolási rekord feladatai
között?
Melyek a bibliográfiai rekord leíró mezői (megnevezésükkel)?
Melyek a bibliográfiai rekord leíró mezői (hívójelükkel)?
Milyen részekből áll egy adatmező?
Mi az indikátor funkciója?
Mi az almezőjel funkciója?
A bibliográfiai rekordban melyek a kapcsolati mezők (hívójelükkel és megnevezésükkel)?
Mi a különbség a kapcsolati mező és a kapcsolati almező között?
Milyen entitásokat tartalmaz a besorolási állomány?
Mi a különbség utaló és hivatkozás között?
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11. A JELÖLŐNYELVEK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSÁNAK IGÉNYE
11.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja annak érzékeltetése, hogy a jelölőnyelvek felhasználásával, illetve a
MARC kombinálásával létrehozhatók olyan formátumok, amelyek az elektronikus források rugalmasabb kezelését lehetővé teszik.
11.2
–
–

11.3
11.3.1

A LECKE TÉMAKÖREI
XML formátumú MARC rekordok
A Dublin Core

AZ XML KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSÁNAK IGÉNYE
XML formátumú MARC rekordok

Az internet elterjedésével az elektronikus források egyre nagyobb áradatával kell megbirkózni a felhasználóknak. Nagy gondot okoz az eligazodás még akkor is, ha egyre fejlettebb teljes szövegű keresőrendszereket fejlesztenek. Ezek a rendszerek nem képesek annyiféle szempont szerinti szűkítésre és olyan pontosságú találati listák előállítására, mint ami
például a bibliográfiai leíró szabványokon alapuló és szabályozott információkereső nyelvet használó könyvtári katalógusoknál megszokott. Az elektronikus források megjelenésével egyre nagyobb igény mutatkozik e forrásoknak a könyvtári katalógusokon keresztül
történő teljes szövegű elérésére. A gépesítés eljutott arra a fokra, hogy kifinomult rendszereken keresztül engedjen hozzáférést a dokumentumok adataihoz, de nem eléggé kifinomult ahhoz, hogy teljes szövegű adatbázisok elérését is biztosítsa, nem képes hipertextkapcsolatok alkalmazására. A MARC formátumot használó webalapú katalógusok a dokumentumok között csak a közös elemek – pl. szerző, tárgy, cím szavai – szerint képesek
hierarchikus kapcsolatot teremteni. Bár a MARC változó mezőhosszakat enged meg, a
100 000 karakteres maximális hossz csak a hagyományos könyvtári rekordokhoz elég, a
merev szerkezet nem ad helyet linkek elhelyezésére. A problémák megoldásának egyik
hátráltató tényezője éppen a MARC rekordok bináris struktúrájában rejlik. A hipertext
struktúrájú webkörnyezethez való jobb alkalmazkodás érdekében egyes intézmények – az
OCLC, a WWW-konzorcium és a Library of Congress – már kutatják a lehetőségeket a
bibliográfiai leírás az internet céljára alkalmasabb nyitott kódolására. A Library of
Congress 1995 és 1997 között dolgozta ki a bináris MARC rekordok XML környezetben
való SGML reprezentációját. Az XML formátumú MARC rekordok egy az egyben a
MARC rekordok szemantikáján alapulnak, annak esszenciális adatai XML struktúrába
konvertálva jelennek meg. Az XML segítségével nemcsak a weboldal megjelenését, hanem tartalmának szemantikai struktúráját is le lehet írni.
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Az XML formátumú MARC rekordok részletes specifikációja, valamint az átalakításhoz szükséges szabadon letölthető eszköz a Library of Congress oldalán a megtalálható11.
Az alábbi példában egy USMARC rekord látható XML struktúrában.
A rekordfej és a tájékoztató mezők az XML és a MARC együttes alkalmazásával:
<record>
<leader>

naa 22

4500</leader>

<controlfield tag="001">bibJOG00019815</controlfield>
<controlfield tag="005">20070220114516.0</controlfield>
<controlfield tag="008">030722 1996 hu

hun </controlfield>

A mezők MARC formátumban:
000

nam 22

i 4500

001 bibJAT00302728
005 20100528031126.0
008 980302 1997 hu

00010 hun

A bibliográfiai adatmezők MARCXML-ben
<datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">963 482 219 3</subfield>
</datafield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Sz1</subfield>
</datafield>
<datafield tag="080" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">342(439)"18/19"(082)(075.8)</subfield>
<subfield code="a">342.4(439)"18/19"(082)(075.2)</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Alkotmány és hagyomány :</subfield>
<subfield code="b">újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok : [egyetemi tankönyv] /</subfield>
<subfield code="c">Ruszoly József</subfield>
</datafield>
<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Szeged :</subfield>
<subfield code="b">JATEPress,</subfield>
<subfield code="c">1997</subfield>
</datafield>

11

MARC in XML. URL: http://www.loc.gov/marc/marcxml.html
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<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">288 p. ;</subfield>
<subfield code="c">24 cm</subfield>
</datafield>
<datafield tag="504" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Bibliogr. a lábjegyzetekben</subfield>
</datafield>
<datafield tag="583" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="x">dne,KM,ke,kno</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="7">
<subfield code="a">Alkotmányjog</subfield>
<subfield code="x">magyar</subfield>
<subfield code="y">19-20. sz.</subfield>
<subfield code="x">szöveggyűjtemény</subfield>
<subfield code="x">tankönyv</subfield>
<subfield code="2">szte</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="7">
<subfield code="a">Alkotmánytörténet</subfield>
<subfield code="y">19-20. sz.</subfield>
<subfield code="x">szöveggyűjtemény</subfield>
<subfield code="x">tankönyv</subfield>
<subfield code="2">szte</subfield>
</datafield>

A bibliográfiai adatmezők USMARC formátumban:
020

$a963 482 219 3

040

$aSz1

080

$a342(439)"18/19"(082)(075.8)$a342.4(439)"18/19"(082)(075.2)

245 10 $aAlkotmány és hagyomány :$bújabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok : [egyetemi tankönyv] /$cRuszoly József
260

$aSzeged :$bJATEPress,$c1997

300

$a288 p. ;$c24 cm

504

$aBibliogr. a lábjegyzetekben

583

$xdne,KM,ke,kno

650 7 $aAlkotmányjog$xmagyar$y19-20. sz. $xszöveggyűjtemény $xtankönyv
$2szte
650 7 $aAlkotmánytörténet$y19-20. sz.$xszöveggyűjtemény$xtankönyv$2szte
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A bibliográfiai rekord besorolási mezője MARCXML nyelven:
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Ruszoly József</subfield>
</datafield>

A bibliográfiai rekord besorolási mezője USMARC formátumban:
100 1 $aRuszoly József $d1942A teljes rekord megjelenítése ISBD formátumban:
Ruszoly József (1942-)
Alkotmány és hagyomány : újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok : [egyetemi tankönyv] / Ruszoly József. – Szeged : JATEPress, 1997. – 288 p. ; 24 cm. –
Bibliogr. a lábjegyzetekben. – ISBN 963 482 219 3
Alkotmányjog; Alkotmánytörténet
342(439)"18/19"(082)(075.8) *** 342.4(439)"18/19"(082)(075.2)

11.4

A DUBLIN CORE

A Dublin Core Metaadat Kezdeményezés (The Dublin Core Metadata Initiative, DCMI)
az Ohio állambeli Dublinban 1995-ben tartott munkaértekezleten indult útjára, amelyen
könyvtárosok, digitális könyvtárak kutatói, tartalomszolgáltatók és jelölőnyelv-szakértők
találkoztak, hogy információforrások keresésére vonatkozó szabványokat korszerűsítsenek.
Azóta a DC nemzetközi szabvánnyá vált, s alapjául szolgál több más metaadat sémának. A
Nemzeti Digitális Adattár is a használói közé tartozik.
A „core” szó arra utal, hogy egy minimális adatelem-készletet kívántak definiálni, ami
bármilyen digitális objektum/forrás/szolgáltatás leírására alkalmas, és nem igényel szakképzettséget. A DC-nek ez az egyszerűsége a legnagyobb előnye és a hátránya is. Ezek a
metaadatok könnyen előállíthatók és feldolgozhatók, ugyanakkor nem alkalmasak a dokumentumok jellemzőinek részletes és finom leírására. Ezért az eredeti, 15-féle adatelem
később tovább bővült és kiegészült különböző minősítőkkel („qualified DC”), illetve alapul szolgált jóval összetettebb metaadat-formátumokhoz. De az Interneten megjelenő digitális állományok és honlapok nagy többségéhez már az alap DC-elemek hozzárendelése is
nagy segítség lenne, sajnos még csak egy kis töredékükben vannak ilyenek. Ezért készített
a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület egy DC-generátort12, hogy így is elősegítse
a metaadatok használatának hazai terjedését. Ezzel az egyszerű űrlappal az eredeti, 15-féle
metaadat állítható elő, kiegészítve néhány fontosabb minősítővel, majd bemásolható a leírt
dokumentumba (vagy egy rámutató HTML oldalba), illetve elmenthető XML formátumban, és így a dokumentum már alkalmas lesz arra, hogy bekerüljön különböző metaadatgyűjtő rendszerekbe, megkönnyítve annak megtalálhatóságát.

12

A metaadat generátor elérhető: URL: http://mek.oszk.hu/dc/
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11.4.1 A DC metaadat elemkészlete
Az elemek ismételhetők és a sorrendjük is tetszőleges lehet. Ajánlatos azonban ragaszkodni az elemnevek írásmódjához, mert ha a kis- és nagybetűk alkalmazására érzékeny
környezetbe – például XML-be – konvertálnak, probléma adódhat. Az együttműködés
érdekében számos elem értékének megadására szabályozott szótárakat használnak a partnerek.
Title (cím)
Creator (létrehozó): a tartalom létrehozásáért elsősorban felelős személy vagy testület
Contributor (közreműködő): a szellemi tartalom létrejöttében szerepet játszó személy
vagy testület
Subject (tárgy- és kulcsszavak, jelzetek)
Description (leírás): például referátum, annotáció, tartalomjegyzék, stb.
Publisher (kiadó)
Date (dátum) ltalában az információforrás létrehozásával vagy hozzáférhetővé tételével
kapcsolatos dátum ÉÉÉÉ-HH-NN formában.
Type (típus): az információforrás típusára vonatkozó általános kategóriák, funkciók, fajták
vagy a tartalom összetettségének szintjeit leíró kifejezések. Ajánlatos szabályozott
szótárban (például a forrástípusok DCMI szótárában található kifejezések közül választani. Az információforrás fizikai vagy digitális megjelenési formájának leírására
a .Format. elemet kell használni.
Format (formátum): az információforrás hordozójának típusát vagy terjedelmét tartalmazza. Az információhordozó-típusok megnevezését legjobb szabályozott szótárban levő kifejezések közül kiválasztani. (Internet Media Types = MIME)
Identifier (forrásazonosító), például URL, ISBN, stb.
Source (eredeti információforrás): hivatkozás arra az eredeti forrásra, amelyből a leírt digitális dokumentum származik.
Language (nyelv) az információforrás intellektuális tartalmának nyelve.
Relation (kapcsolat). Hivatkozás az információforrással kapcsolatban lévő másik információforrásra. Például ugyanannak a sorozatnak vagy gyűjteményes kiadványnak a részei, a dokumentum előzményei vagy folytatásai, más nyelvű fordításai, stb.
Coverage (tér-idő vonatkozás). Az információforrás tartalma vagy alkalmazási területe
térben vagy időben (kiterjedés).
Rights (jogok): információk az információforrással kapcsolatos jogokról.
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11.5

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elektronikus források megjelenésével egyre nagyobb igény mutatkozik e forrásoknak a könyvtári katalógusokon keresztül történő elérésére. A gépesítés eljutott arra a fokra,
hogy kifinomult rendszereken keresztül engedjen hozzáférést a dokumentumok adataihoz,
de nem eléggé kifinomult ahhoz, hogy teljes szövegű adatbázisok elérését is biztosítsa,
nem képes hipertextkapcsolatok alkalmazására. A kutatások arra irányulnak, hogy a jelölőnyelvek felhasználásával, illetve a MARC kombinálásával olyan formátumot hozzanak
létre, ami az elektronikus források rugalmasabb kezelését lehetővé teszi.

11.6

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Milyen elemkészlettel rendelkezik a DC?
2. Az XML alkalmazásával milyen területen lát változtatást a katalogizálás filozófiájában?
3. Mi a véleménye: lehet-e és hogyan kombinálni az XML-t és a DC-t?
4. Könyvtári területen hol alkalmazzák a DC-t?
1.
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12. ÖSSZEFOGLALÁS
12.1

A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A Metaadat-tárolási technikák kurzus célja, hogy Ön megismerje, az XML nyelv alapszintaxisát, és a nyelv ismeretében képes legyen szöveges dokumentumok szemantikai
jelölésére, illetve az XML állományok számítógépes feldolgozására. A tananyagban bemutatott DTD, és XML Shema megismerése után, képesnek kell lennie az XML nyelvtani
szabályainak megfelelő dokumentumok készítésére, egyszerűbb dokumentumtípusok definiálására, XML sémával, vagy DTD-vel leírt dokumentumszabványok értelmezésére.
A kapcsolódó W3C ajánlások áttanulmányozása alapján eredményesen kell tudnia felkutatni az XML jelölőkkel ellátott szövegállomány releváns tartalmát, képesnek kell lennie
az XML dokumentumok formázott megjelenítésére, és külső állományokba exportálásra.
A kurzus célja továbbá a katalogizálási filozófia változásának áttekintése, ami elősegíti
az elektronikus katalógusok működtetéséhez szükséges MARC rekordok funkcionális követelményeinek a megértését, a bibliográfiai forrásról való gondolkodás elősegítését.
Mindez szükséges a MARC filozófiájának a megértéséhez. A kurzus példákon keresztül
vezet el a bibliográfiai és a besorolási rekord szerkezetének a megismeréséhez, a biztonságos kezeléshez szükséges elméleti tudás megszerzéséhez. Célja annak érzékeltetése, hogy a
jelölőnyelvek felhasználásával, illetve a MARC kombinálásával létrehozhatók olyan formátumok amelyek az elektronikus források rugalmasabb kezelését is lehetővé teszik.

12.2
12.2.1

A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA
Az XML alapjai

Ebben a leckében ismerkedhetett meg az XML kialakulásának körülményeivel. Megtanulta, milyen szerepet játszik a jelölés a szemantikailag elemezhető szövegek készítésében.
Megismerte az XML a nyelv szintaktikájával, a jól formázott XML dokumentumokkal
szemben támasztott követelményeket. A lecke végére Ön megtanulta, hogyan készíthet
akár egyszerű szövegeditorral is szintaktikailag kifogástalan XML állományokat.
12.2.2

XML editor a gyakorlatban

Tankönyvünk második leckéje olyan szabadon használható XML szerkesztőszoftvert
mutatott be, amelynek használatával a kurzus bármely további példája kipróbálható. A
leckében megismerte az EditiX letöltésének, telepítésének módját, és a szoftver használatának alapjait. A fejezet bemutatta az összes későbbiekben tárgyalt technika használatának
módszerét. Megismertette a jól formázott dokumentum elkészítésének módját, az ellenőrzés eszközeit. Példákat mutatott DTD, és XML séma készítésére, az XPath és XQuery
kifejezések írására és használatára, XSLT, és CSS dokumentumok elkészítésére.
12.2.3

Dokumentumtípus-deklaráció

Ebben a leckében arra kerestük a választ, hogyan készíthetjük el, és hogyan alkalmazhatjuk az XML dokumentumtípusokat leíró szabályokat. A lecke bemutatta az SGML-től
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örökölt, DTD (Document Type Definition) nyelvet. Ön elsajátíthatta a külső és belső
DTD-k készítésének technikáit, a DTD alapvető szintaxisát.
12.2.4

XML sémák használata

Tananyagunk talán legterjedelmesebb leckéjében újabb, az XML dokumentumtípusok
definiálására és érvényesítésére használható eszközt, az XML Schema-t ismertük meg.
Megtanultuk, hogy az XML szintaktikát használó dokumentumtípus leíró nyelv – melyet a W3C dolgozott ki – erőssége az átlátható struktúrák kialakításában, és a finoman
hangolható típusokban rejlik.
A leckében megismerkedtünk a névterek fogalmával és jelentőségével, megtanultuk,
hogyan lehet létrehozni a külső állományokban tárolódó XML sémát. A lecke elolvasása
után Önnek képesnek kell egyszerű és komplex típusok, elemek és elemszerkezetek definiálására, és a sémán alapuló dokumentumpéldányok szerkesztésére, érvényesítésére.
12.2.5

Keresés és navigáció az XML dokumentumokban

A kurzus 5. lecke részben új megvilágításba helyezte az XML dokumentumokat. Megtanultuk, hogy a szerkezet szülő és gyermekelemekből fölépített fa struktúrában ábrázolható. A leckében megismertük fa az egyes csomópontjait pontosan meghatározó XPATH
kifejezések felépítést. Megtanultuk, hogyan jelölhetjük ki a fa egy vagy több elemét attribútumát, szövegtartalmát. Megismerkedtünk az abszolút, és relatív útvonalak fogalmával,
megtanultuk, hogyan köthetjük feltétekhez csomópontok a kiválasztását.
A lecke második felében a részben az XPath-ra épülő nyelvet az XQuery-t ismertük
meg. Megtanultuk, hogyan kérdezhetünk le és jeleníthetünk meg XML tartalmakat az
FLWOR kifejezések segítségével. Az XQuery-ben megismertük az első, dokumentumtípusok közötti konverzióra is alkalmas eszközt.
12.2.6

XML dokumentumok átalakítása

Ebben a leckében az XML egyik roppant érdekes kiegészítő nyelvét, az XSLT-t ismertük meg. A lecke bemutatta a sablonokból felépülő stíluslapok elkészítésének módját.
Megtanultuk, hogyan lehet az XML dokumentumfa egy csomópontját, vagy csomópont
típusát kijelölni és tetszőleges formátumba konvertálni.
Megismertük a rekurzív, vagy szelektív feldolgozási módokat a csomópont és attribútum tartalmak céldokumentumba illesztésének technikáját, megtanultuk, hogyan lehet elágazásokat, és ismétléseket létrehozni a sablonokban.
A lecke bemutatta, hogyan állíthatunk elő HTML kimenetet az XML állományokból.
12.2.7

XML dokumentumok a böngészőkben

A CSS alkalmazását bemutató lecke a HTML oldalak készítőinek körében jól ismert
technológia XML-beli alkalmazását tárgyalta. A lecke megismertette a CSS tulajdonságokat, a formátumok leírásának és sablonokba foglalásának módját. Ön megtanulhatta, hogyan hozhat létre külső CSS stíluslapokat, hogyan írhatja le szelektorokkal a sablonok és a
dokumentumelemek kapcsolatát, és hogyan fűzheti hozzá a stíluslapokat a megfelelő XML
állományokhoz.

165

METAADAT-TÁROLÁSI TECHNIKÁK
12.2.8

A bibliográfiai rekord funkciói

Hogy a katalógus minél gyorsabban, pontosabban tudja kiszolgálni az olvasók információkeresési igényeit, meg kellett határozni azokat az entitásokat, amelyeket elsősorban kell
szem előtt tartani a feldolgozó munka során. Az entitások első csoportjába a mű, a kifejezési forma, a megjelenési forma és a fizikai egység tartozik. Az entitások második csoportját azok a személyek, családok és testületek képezik, akik/amelyek valamilyen speciális
kapcsolatban állnak az entitások első csoportjával és végül a harmadik csoportban a mű
tartalmi jellemzői, illetve a mű, mint egy másik mű tárgya jelenik meg.
Az entitások első csoportján belül és az entitások között bonyolult kapcsolatok jöhetnek
létre, amelyek egész hálózatot hoznak létre a bibliográfiai univerzumban. A géppel olvasható formátumokat úgy kellett megtervezni, hogy ezek a kapcsolatok értelmezhetők legyenek.
12.2.9

Rekordtípusok és szerkezetük

A mai integrált könyvtári rendszerek képesek kezelni a HUNMARC és a USMARC
formátumban érkező rekordot is.
Az egyes entitások tulajdonságaiból kiindulva és azokhoz alkalmazkodva, a legoptimálisabb kezelhetőség érdekében saját formátumot dolgoztak ki a
– a bibliográfiai rekordoknak,
– a besorolási rekordoknak és a,
– példányrekordoknak.
A HUNMARC szabályzatnak csak a bibliográfiai csereformátumot szabályozó része jelent meg, a bibliográfiai csereformátum munkapéldány formában létezik, illetve a
MOKKA katalogizálási szabályzatának keretében dolgozták ki a személynevekre, testületi
nevekre és rendezvénynevekre vonatkozó besorolási formátum előírásait. A legteljesebb és
legalaposabban kidolgozott bibliográfiai és besorolási formátumszabvány a USMARC
alapú MARC 21, amelyet a magyar szabályozás kidolgozásakor is figyelembe vettek.
12.2.10

A jelölőnyelvek könyvtári alkalmazásának igénye

Az elektronikus források megjelenésével egyre nagyobb igény mutatkozik e forrásoknak a könyvtári katalógusokon keresztül történő elérésére. A gépesítés eljutott arra a fokra,
hogy kifinomult rendszereken keresztül engedjen hozzáférést a dokumentumok adataihoz,
de nem eléggé kifinomult ahhoz, hogy teljes szövegű adatbázisok elérését is biztosítsa,
nem képes hipertextkapcsolatok alkalmazására. A kutatások arra irányulnak, hogy a jelölőnyelvek felhasználásával, illetve a MARC kombinálásával olyan formátumot hozzanak
létre, ami az elektronikus források rugalmasabb kezelését is lehetővé teszi.
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13.2

GLOSSZÁRIUM, KULCSFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE

Ágens (agent): az információforrás életszakaszában szerepet játszó személy (szerző, kiadó, szobrász, szerkesztő, rendező stb.) vagy csoport (szervezet, társaság, könyvtár,
zenekar, ország, államszövetség stb.) vagy automata (időjárásészlelő/regisztráló eszköz, fordítóprogram stb.). [Forrásdokumentum: DCMI Agents Working Group,
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Lásd még Szerző, Létrehozó

definition]1

Besorolási rekord (authority record): besorolási adatállományban lévő rekord, amelynek
szervező eleme egy entitásról (ágens, mű/kifejezési forma vagy tárgy) készített egységesített besorolási adat, abban a formában, ahogyan azt a felelős katalogizálási
szervezet létrehozta. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Egységesített besorolási adat, Ellenőrzött névforma
Bibliográfiai egység (bibliographic unit)
Lásd Megjelenési forma
Bibliográfiai forrás (bibliographic resource): valamely megjelenési forma vagy példány.
Bibliográfiai leírás (bibliographic description): valamely bibliográfiai forrás azonosítására és nyilvántartásba vételére leírt adatelemek összessége. [Forrásdokumentum:
ISBD(CR)]
Bibliográfiai rekord (bibliographic record): valamely mű megjelenési formáját leíró és
a vele kapcsolatban lévő művek és kifejezési formák hozzáférését biztosító adatok
együttese. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Család (family): születés, házasság, örökbefogadás vagy hasonló jogi állapot révén kapcsolatban álló két vagy több személy. [Forrásdokumentum: az IME ICC által módosított FRANAR]
Egységesített besorolási adat (authorized heading): valamely entitás hozzáférési pontja
egységesített, ellenőrzött formában. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Besorolási rekord, Név ellenőrzött formája
Egységesített cím (uniform title): 1. Valamely művet vagy kifejezési formát azonosító, a
katalogizálás céljaira megállapított cím. Például: közös címek és megállapodásos
címek használata gyűjtemények esetében, rendszavak megválasztása a rendezett
megjelenítéshez és egyedi címek megállapítása az azonos című művek elkülönítésére. [Forrásdokumentum: módosítva az AACR2-ből] 2. Valamely szerzős vagy szerző
nélküli mű különböző című megjelenési formáinak összekapcsolására/összerendezésére, a keresés/hozzáférés céljaira megválasztott cím egységesített formában.
[Forrásdokumentum: GARR]
Ellenőrzött névforma (controlled form of name): az entitások meghatározott szabályok
szerint leírt egységesített és attól eltérő névformái a besorolási rekordban, annak érdekében, hogy hozzáférhetővé tegyék a bibliográfiai és a besorolási rekordokat (más
néven: ellenőrzött besorolási adat, egységesített besorolási adat vagy eltérő névváltozat). [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Egységesített besorolási adat, Besorolási rekord, Név
Esemény (event): cselekmény vagy eset. [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]
Fizikai forma (eredeti és helyettesítő megjelenési formák jellemzője) (physical format,
an attribute of original and surrogate manifestations): hordozó vagy közvetítő
eszköz, amelyen vagy amelyben egy mű kifejezési formáját közzétették (pl. könyv,
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CD, MP3, videokazetta, DVD, mikrofilm, digitális adatállomány, térkép, földgömb,
kotta stb.) [Forrásdokumentum: IME ICC]
Fogalom (concept): elvont eszme vagy elképzelés [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]
Gyűjtemény (collection): 1. Két vagy több mű együttes közreadása. 2. Meghatározott
intézmény által létrehozott vagy őrzött bibliográfiai források együttese. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Hely (place): terület (térbeli hely). [Forrásdokumentum: FRBR]
Hozzáférési pont (access point): név, kifejezés, kód stb., amelynél a bibliográfiai vagy
besorolási rekord vagy utaló megtalálható. [Forrásdokumentum: FRANAR]
Ismérv (attribute): az entitás jellemzője, amely lehet az entitás sajátja vagy külsőleg ráruházott jellemző. [Forrásdokumentum: FRBR]
Kifejezési forma (expression): valamely mű szellemi vagy művészi megvalósítása. [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR]
Kulcscím (key-title): valamely folytatódó dokumentum (információforrás) számára az
ISSN hálózat által megállapított egyedi cím, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik annak ISSN-jével. A kulcscím megegyezhet a főcímmel vagy az egyediség érdekében kiegészülhet olyan azonosító és/vagy minősítő elemekkel, mint amilyenek a
testületi név, a megjelenés helye, a kiadásjelzés stb. (lásd ISSN Manual). [Forrásdokumentum: ISBD (CR)]
Leíró katalogizálás (descriptive cataloguing): a katalogizálási tevékenység leíró adatokat és a nem-tárgyi hozzáférési pontokat nyújtó része. [Forrásdokumentum: IME
ICC]
Lásd még Tartalmi feltárás
Létrehozó (creator): a mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős entitás.
Lásd még Szerző, Ágens
Mű (work): megkülönböztethető szellemi vagy művészi alkotás (azaz, szellemi vagy művészi tartalom). [Forrásdokumentum: az IME ICC által módosított FRANAR, FRBR]
Név (name): jel, jelek vagy szavak csoportja, amelyen az entitás ismert; magában foglal
személyt, családot, testületet, objektumot, fogalmat, eseményt vagy helyet jelölő
szavakat/karaktereket, illetve valamely műnek, kifejezési formának, megjelenési
formának vagy példánynak adott címet. [Forrásdokumentum: az FRBR-ből, módosítva a FRANAR-ban]
Lásd még Ellenőrzött névforma
Objektum (object): valamely anyagi dolog.[Forrásdokumentum: FRBR]
Példány (item): valamely megjelenési forma egyetlen példánya. [Forrásdokumentum:
FRANAR, FRBR]
Rendszó (heading)
Lásd Hozzáférési pont
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Személy (person): egyén által világra hozott, illetve egyén vagy csoport által örökbefogadott személyiség. [Forrásdokumentum: az FRBR-ből, módosítva a FRANAR-ban]
Szerző (author): szöveges mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős létrehozó. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Ágens, Létrehozó
Tartalmi feltárás (subject cataloguing): a katalogizálási tevékenységnek a tárgy szerinti
besorolási adatokat, tárgyszavakat és/vagy szakjelzeteket megállapító része. [Forrásdokumentum: IME ICC]
Lásd még Leíró katalogizálás
Testület (corporate body): tulajdonnéven azonosított szervezet vagy személyek, illetve
szervezetek csoportja, amelyek egységként működnek vagy működhetnek. [Forrásdokumentum: módosított FRANAR, FRBR]
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