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Rozdzia  6. Tworzenie dokumentów DTD [RS1]

W cz ci I tej ksi ki zapozna e  si  z bazow  gramatyk
XML-a, która okre la regu y pisania dokumentów XML.
W cz ci II nauczy e  si  przekszta ca  dokumenty
XML do innej postaci, któr  w naszym przypadku by y
pliki HTML. Z kolei w cz ci III dowiesz si , jak
zdefiniowa  niestandardowy j zyk znaczników w XML-u.

Aby zdefiniowa  taki j zyk, musisz najpierw okre li
jego elementy oraz ich atrybuty, a tak e zadeklarowa ,
które s  wymagane, a które nie. Takie informacje
zwane s  schematem (ang. schema). Historyk móg by
na przyk ad utworzy  j zyk Cs ML, (fikcyjny) j zyk
znaczników cudów staro ytnego wiata, b d cy
systemem katalogowania danych dotycz cych cudów
staro ytno ci. Cs ML móg by zawiera  takie elementy
jak cud, nazwa, rok_wybudowania oraz dzieje.

Schematy, chocia  nie s  wymagane, s  niezwykle
istotne dla zachowania spójno ci dokumentów XML.
W rzeczywisto ci mo esz porówna  dowolny dokument
XML z odpowiadaj cym mu schematem, aby zweryfikowa ,
czy jest on zgodny z regu ami zdefiniowanymi w tym
schemacie (patrz rozdzia  8.). Je li taki dokument XML
zostanie uznany za poprawny, oznacza to, e jego dane
maj  w a ciw  form  — tak , jaka zosta a okre lona
w schemacie.

Istniej  dwa zasadnicze systemy pisania schematów:
DTD oraz XML Schema. DTD, czyli definicja typu
dokumentu (ang. Document Type Definition), jest starszym
ale szeroko stosowanym systemem ze specyficzn
i ograniczon  sk adni . Kolejne trzy rozdzia y
po wi cone s  pisaniu schematów w stylu DTD. Drugi
podstawowy system, XML Schema, zosta  opisany
szczegó owo w cz ci IV tej ksi ki. Z ró nych powodów
mo esz preferowa  jeden lub drugi system (patrz
podrozdzia  „Wady i zalety DTD” w rozdziale 8.).

Tworzenie dokumentów DTD 6
Tw

orzenie dokum
entów

 DTD
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Praca z dokumentami DTD
DTD, czyli definicja typu dokumentu (ang. Document
Type Definition), jest zbiorem regu , które definiuj
niestandardowy j zyk znaczników w XML-u. DTD
w swej istocie po prostu identyfikuje elementy i ich
atrybuty. Je li dokument XML nie stosuje si  do regu
zdefiniowanych przez DTD, nie jest uznawany za
poprawny dla tego konkretnego j zyka niestandardowego.
Za pomoc  takiego testu walidacji mo esz szybko
rozpozna , czy dany dokument XML przestrzega zasad,
które zdefiniowa e  dla swojego j zyka, czy te  nie.

Jak ju  wspomniano, XML wykorzystuje te same bloki
sk adowe co HTML: elementy, atrybuty oraz warto ci.
Elementy s  fundamentalnymi jednostkami dokumentu
XML (rysunek 6.1). Mog  one przyjmowa  warto ci,
posiada  atrybuty oraz zawiera  inne elementy. Schemat
DTD dla danego j zyka znaczników niestandardowych
b dzie definiowa  list  elementów oraz wszelkich
elementów-dzieci, które ka dy element mo e mie
(rysunek 6.2). B dzie te  definiowa  wszelkie atrybuty,
które ka dy element mo e posiada , oraz b dzie definiowa ,
czy te elementy i atrybuty s  opcjonalne czy wymagane.
W ten sposób DTD definiuje prawid ow  struktur
j zyka znaczników niestandardowych, a zatem równie
dowolny poprawny dokument XML, który jest cz ci
tego j zyka.

DTD jest dokumentem wy cznie tekstowym i zwyczajowo
jest zapisywany z rozszerzeniem .dtd. Nie jest on
dokumentem XML i dlatego nie rozpoczyna si  od
standardowej deklaracji XML.

Wskazówki

 Zastosowanie dokumentów DTD jest doskona ym
sposobem zapewnienia spójno ci danych XML
udost pnianych ró nym osobom i firmom. Przed
u yciem dokumentów XML otrzymywanych od innych
osób mo esz wykorzystywa  DTD do sprawdzania,
czy dokumenty te maj  w a ciwy format.

 Do sprawdzenia zgodno ci dokumentu XML z danym
dokumentem DTD b dziesz potrzebowa  edytora
XML lub jakiego  procesora DTD. Szczegó owe
informacje na temat tych dwóch typów narz dzi
znajdziesz w dodatku A.

Rysunek 6.1. Oto jeden z pierwszych dokumentów XML,
które napotka e  w tej ksi ce. Sk ada si  z czterech
elementów: elementu g ównego o nazwie cud oraz
trzech elementów-dzieci (nazwa, lokalizacja i wysokosc)

Rysunek 6.2. Ten fragment kodu DTD definiuje struktur
dokumentu XML pokazanego na rysunku 6.1. Mo na
go odczyta  nast puj co. Element cud zawiera trzy
elementy-dzieci: nazwa, lokalizacja i wysokosc.
Wszystkie s  elementami typu PCDATA. PCDATA
zosta o omówione szczegó owo w podrozdziale
„Definiowanie elementu zawieraj cego tekst”. Teraz
powiem tylko, e PCDATA to po prostu tekst
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Rysunek 6.3. Zwró  uwag , e w tej uproszczonej
wersji dokumentu g ównego XML wi kszo  elementów
zawiera tekst. (Niektóre z nich zawieraj  równie
atrybuty, które zosta y omówione w podrozdziale
„Na temat atrybutów”). Elementy-dzieci elementu
historia równie  zawieraj  tekst, przy czym sam
element historia tekstu nie zawiera. Elementy zawieraj ce
elementy-dzieci zosta y omówione w podrozdziale
„Definiowanie elementu, który zawiera element-dziecko”

Rysunek 6.4. Prawie ka dy dokument DTD b dzie
zawiera  elementy, które zosta y zdefiniowane jako
PCDATA. W tym fragmencie kodu DTD pokaza em
wszystkie elementy z rysunku 6.3, które zosta y
zdefiniowane jako elementy zawieraj ce tekst

Definiowanie elementu
zawieraj cego tekst
Aby zdefiniowa  w DTD struktur  w asnego j zyka
znaczników niestandardowych, powiniene  zdefiniowa
struktur  i zawarto  elementów, które posiada by
poprawny dokument XML.

Wiele elementów w Twoim dokumencie XML b dzie
zawiera  po prostu tekst (rysunek 6.3). O ile element
adres mo e zawiera  elementy potomne, takie jak
ulica, miasto, wojewodztwo i kod_pocztowy, to ju  te
elementy prawdopodobnie b d  zawiera  jedynie tekst.

Aby zdefiniowa  element,
który zawiera wy cznie tekst:

 1. Wpisz <!ELEMENT znacznik, gdzie znacznik jest
nazw  elementu, który chcesz zdefiniowa .

 2. Nast pnie wpisz (#PCDATA) (pami taj o nawiasach!).
To okre la, e dany element ma dopuszcza  jedynie
zawarto  tekstow .

 3. Wpisz >, aby zako czy  definicj  elementu
(rysunek 6.4).

Wskazówka

 Skrótowiec PCDATA (ang. parsed character data)
oznacza parsowane dane znakowe i odnosi si  do
warto ci tekstowej elementu. Te dane znakowe b d
parsowane lub analizowane przez procesor XML.

 Tekst (zwany równie  ci giem znaków) mo e by
dowoln  seri  liter, liczb i symboli, np. „Halo”,
„Privet Dr. 4” lub „99811”.

 Element, który zosta  zdefiniowany tak, aby
zawiera  PCDATA, nie mo e zawiera  adnego
innego elementu.

 W j zyku XML wielko  liter ma znaczenie. S owo
<!ELEMENT ma by  zapisywane dok adnie w taki w a nie
sposób. Zapis <!Element po prostu nie jest poprawny.
Nie zapominaj tak e o wykrzykniku. Dla elementu
mo esz zastosowa  nazw  o zapisie mieszanym
(ma e i wielkie litery), o ile zawsze b dziesz odwo ywa
si  do niego dok adnie w ten sam sposób. Wiele
aplikacji XML stosuje ma e litery. Dzi ki temu
nie musisz po wi ca  dodatkowego czasu na
zapami tywanie, jakiej wielko ci znaków powiniene
u y  w ka dym z przypadków.
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Definiowanie pustego elementu
Poza elementami zawieraj cymi tekst, dokumenty
DTD musz  mie  równie  mo liwo  definiowania
pustych elementów. Jak wspomniano w rozdziale 1.,
pusty element nie ma adnej w asnej zawarto ci.
Zamiast tego wykorzystuje on atrybuty s u ce do
przechowywania danych (rysunek 6.5).

Aby zdefiniowa  pusty element:

 1. Wpisz <!ELEMENT znacznik, gdzie znacznik jest
nazw  elementu, który chcesz zdefiniowa .

 2. Nast pnie wpisz EMPTY, aby wskaza , e dany element
nie b dzie posiada  w asnej zawarto ci tekstowej.

 3. Wreszcie wpisz >, aby zako czy  definicj  elementu
(rysunek 6.6).

Wskazówki

 Zwró  uwag , e wpisuj c EMPTY, nie u ywasz
nawiasów, tak jak jest to wymagane przy (#PCDATA).

 Jak ju  wspomniano, puste elementy b d  posiada y
atrybuty, które zosta y omówione w podrozdziale
„Na temat atrybutów”.

Rysunek 6.5. W tym fragmencie kodu XML elementy
obrazek_glowny i zrodlo s  elementami pustymi.
Nie ma znaczenia, czy wykorzystuj  one pojedynczy
znacznik otwieraj cy/zamykaj cy, czy osobne
znaczniki otwieraj ce i zamykaj ce. I tak oba s
elementami pustymi

Rysunek 6.6. Oto fragment DTD definiuj cy elementy
z rysunku 6.5. Definiowanie ich atrybutów zosta o
omówione w podrozdziale „Na temat atrybutów”
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Rysunek 6.7. W tej uproszczonej wersji dokumentu
g ównego XML element cuda_starozytnosci zawiera
pojedynczy element-dziecko o nazwie cud

Rysunek 6.8. Ta definicja DTD okre la, e element
cuda_starozytnosci mo e zawiera  pojedynczy
element-dziecko o nazwie cud, tak jak pokazano na
rysunku 6.7. Uwaga! Zawarto  elementu cud zale y
tylko od jego definicji (a przynajmniej nie wp ywa na
ni  definicja elementu cuda_staro ytno ci)

Definiowanie elementu,
który zawiera element-dziecko
Teraz, kiedy rozumiesz ju , jak definiuje si
podstawowe elementy XML w DTD, powiniene
nauczy  si  definiowania elementów-rodziców, czyli
elementów zawieraj cych inne elementy (rysunek 6.7).

Aby zdefiniowa  element,
który ma zawiera  element-dziecko:

 1. Wpisz <!ELEMENT znacznik, gdzie znacznik jest
nazw  elementu, który chcesz zdefiniowa .

 2. Nast pnie wpisz (dziecko), gdzie dziecko jest
nazw  elementu, który b dzie zawarty w elemencie
definiowanym.

 3. Wreszcie wpisz >, aby zako czy  definicj
elementu (rysunek 6.8).

Wskazówki

 Znacznik, który zosta  zdefiniowany tak, aby
zawiera  jeden inny element, nie mo e zawiera
niczego innego poza tym elementem. Nie mo e on
zawiera  innych dodatkowych elementów ani tekstu.

 Element-dziecko mo e by  opcjonalny lub pojawia
si  wielokrotnie. Wi cej informacji na ten temat
znajdziesz w podrozdziale „Definiowanie liczby
wyst pie ”.

 Mo esz tak e kontrolowa  kolejno , w jakiej
elementy powinny pojawia  si  w dokumencie
XML (patrz podrozdzia  „Definiowanie elementu,
który zawiera kilka elementów-dzieci”).

 Je li zdefiniujesz, e dany element zawiera
element-dziecko, to dany element musi zawiera
wskazany element-dziecko w ka dym wyst pieniu
w dokumencie XML. Je eli tak nie b dzie,
dokument XML nie zostanie uznany za poprawny.
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Definiowanie elementu,
który zawiera
kilka elementów-dzieci
Cz sto dokument XML zawiera sekwencj
elementów-dzieci (rysunek 6.9). W DTD mo esz
zdefiniowa  sekwencj  elementów-dzieci, które musz
by  zawarte w danym elemencie-rodzicu. Taka
sekwencja definiuje równie  kolejno , w jakiej dane
elementy-dzieci maj  si  pojawi .

Aby zdefiniowa  element zawieraj cy
elementy-dzieci:

 1. Wpisz <!ELEMENT znacznik, gdzie znacznik jest
nazw  elementu, który chcesz zdefiniowa .

 2. Nast pnie wpisz (dziecko1, gdzie dziecko1 jest
pierwszym elementem, który powinien pojawi  si
w danym elemencie-rodzicu.

 3. Dalej wpisz dziecko2, gdzie dziecko2 jest kolejnym
elementem, który powinien pojawi  si  w danym
elemencie-rodzicu. Elementy-dzieci oddzielaj
przecinkiem i spacj .

 4. Powtarzaj punkt 3. dla wszystkich elementów,
które powinny pojawi  si  w elemencie-rodzicu.

 5. Nast pnie wpisz ), aby zako czy  sekwencj .

 6. Wpisz >, aby zako czy  definicj  elementu
(rysunek 6.10).

Wskazówki

 Najbardziej istotn  rzecz  w sekwencji jest przecinek.
Jest to znak rozdzielaj cy elementy (lub grupy
elementów) w sekwencji.

 Nie mo esz u ywa  (#PCDATA) w adnej cz ci
sekwencji. Sekwencja musi zawiera  jedynie elementy.

 Elementy zawarte w sekwencji mog  oczywi cie
zawiera  w asne elementy-dzieci. Element historia
zdefiniowany na rysunku 6.10 zawiera faktycznie
cztery indywidualne elementy-dzieci (co wida  na
rysunku 6.12).

Rysunek 6.9. Element cud posiada wiele
elementów-dzieci. Zwró  uwag , e spora cz
z tych elementów posiada atrybuty, które zosta y
omówione szczegó owo w podrozdziale „Na temat
atrybutów”

Rysunek 6.10. Ta definicja DTD, wykorzystywana
do walidacji dokumentu XML z rysunku 6.9, mówi,
e element cud musi zawiera  ka dy z wymienionych

elementów w danej kolejno ci. Nie mo e te  zawiera
niczego innegoDe
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Rysunek 6.11. Znaki specjalne (zwane równie
kwantyfikatorami) sprawiaj , e dana definicja jest
znacznie bardziej elastyczna. Teraz element
cuda_starozytnosci musi zawiera  co najmniej jeden
(lub dowolnie wi cej) element cud. Ponadto element
cud musi zawiera  co najmniej jeden (lub dowolnie
wi cej) element nazwa, a elementów zrodlo mo e by
dowolna liczba (mo e ich te  nie by  w ogóle). Elementy
lokalizacja, wysokosc, historia oraz obrazek_glowny
musz  pojawi  si  dok adnie raz (co jest ustawieniem
domy lnym)

Rysunek 6.12. Ta definicja elementu historia mówi,
e element ten musi zawiera  dok adnie jeden element

rok_wybudowania i dok adnie jeden element dzieje.
Elementy rok_zniszczenia i sposob_zniszczenia mog
by  pomini te (lub mog  pojawi  si  co najwy ej raz)

Definiowanie liczby wyst pie
Jak dot d element-rodzic móg  zawiera  tylko jedn
instancj  ka dego ze swoich elementów-dzieci. Jednak
DTD dopuszcza wi cej ni  tylko jedn  instancj
elementu-dziecka w dokumencie XML. W DTD istniej
trzy specjalne symbole, które mog  by  wykorzystane
do zdefiniowania liczby wyst pie  elementu-dziecka
w elemencie-rodzicu (rysunki 6.11 i 6.12).

Aby zdefiniowa  liczb  wyst pie :

 1. W definicji elementu, w cz ci dotycz cej zawarto ci,
wpisz nazw  elementu-dziecka.

 2. Nast pnie wpisz *, aby wskaza , e dany
element-dziecko mo e pojawia  si  w definiowanym
elemencie-rodzicu tyle razy, ile to konieczne lub
nie pojawia  si  w ogóle (zero lub kilka razy).

Mo esz te  wpisa  +, aby wskaza , e dany
element-dziecko musi pojawi  si  w definiowanym
elemencie-rodzicu dowoln  liczb  razy, ale co
najmniej raz (jeden lub kilka razy).

Mo esz równie  wpisa  ?, aby wskaza , e dany
element-dziecko mo e pojawi  si  w definiowanym
elemencie-rodzicu nie wi cej ni  raz lub w ogóle
(zero lub jeden raz).

Wskazówki

 Powtórzmy:

* oznacza zero lub kilka razy;

+ oznacza jeden lub kilka razy;

? oznacza zero lub tylko raz.

 Nale y pami ta , e element bez kwantyfikatora
musi pojawi  si  dok adnie jeden raz.

 Kwantyfikatorów mo esz równie  u ywa  do
zdefiniowania liczby wyst pie  dla sekwencji
(patrz podrozdzia  „Definiowanie elementu,
który zawiera kilka elementów-dzieci”).

 Nie istnieje aden specjalny sposób definiowania
konkretnej liczby wyst powania elementu (np. trzy
wyst pienia). Jedyny (i do  obszerny) sposób to
napisanie: (element, element, element).
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Definiowanie wyborów
Czasem chcemy, eby element XML zawiera  jedn
rzecz lub drug  — do wyboru (rysunek 6.13).

Aby zdefiniowa  wybory dla zawarto ci
elementu:

 1. Wpisz <!ELEMENT znacznik, gdzie znacznik jest
nazw  elementu, który chcesz zdefiniowa .

 2. Nast pnie wpisz (dziecko1, gdzie dziecko1 jest
pierwszym elementem-dzieckiem, który mo e si
pojawi .

 3. Nast pnie wpisz |, aby wskaza , e je li pojawi si
pierwszy element-dziecko, element zdefiniowany jako
alternatywny ju  si  pojawi  nie mo e (i odwrotnie).

 4. Dalej wpisz dziecko2, gdzie dziecko2, jest drugim
elementem, który mo e si  pojawi .

 5. Powtórz czynno ci z punktów 3. – 4. dla ka dego
dodatkowego wyboru.

 6. Wpisz ), aby zako czy  list  wyborów.

 7. Wpisz >, aby zako czy  definicj  elementu
(rysunek 6.14).

Wskazówki

 Mo esz doda  kwantyfikator * po punkcie 6.
powy szej procedury, aby element móg  mie
dowoln  liczb  dowolnych wyborów (patrz
podrozdzia  „Definiowanie liczby wyst pie ”).

 Kiedy kwantyfikator * zostanie zastosowany do listy
wyborów, oznacza to, e dany element mo e
zawiera  dowoln  liczb  indywidualnych wyborów
w dowolnej kolejno ci. W efekcie powoduje to
utworzenie nieuporz dkowanej listy wyborów.

 W niektórych przypadkach mo esz chcie , aby element
posiada  zarówno zawarto , jak i elementy-dzieci.
Nazywa si  to zawarto ci  mieszan  (ang. mixed
content) i zosta o przedstawione na rysunku 6.13.
W takiej sytuacji musisz doda  kwantyfikator *
w sposób opisany w powy szych wskazówkach.
Uwaga! Takiego rozwi zania nie u ywa si  zbyt cz sto
podczas pisania w asnego j zyka niestandardowych
znaczników. Korzysta si  z tego raczej w trakcie pisania
dokumentu DTD, aby móg  on obs ugiwa  wiele
dokumentów XML pochodz cych z ró nych róde .

Rysunek 6.13. Wyobra  sobie, e informacje o cudach
staro ytno ci pochodz  z trzech ró nych róde ,
a ka de ród o ma inn  struktur  elementu cud

Rysunek 6.14. To DTD wykorzystuje wybory, eby
obs u y  ró ne struktury elementu cud pokazane na
rysunku 6.13. Definicja ta deklaruje, e element cud
mo e mie  zero lub wi cej wyst pie  b d cych typami
PCDATA elementów nazwa, lokalizacja, kraj lub miasto

Rysunek 6.15. Oto kolejny sposób na napisanie logiki
DTD z rysunku 6.12. Tutaj DTD definiuje element
historia w taki sposób, e mo e on zawiera  albo
elementy rok_wybudowania, rok_zniszczenia,
sposob_zniszczenia i dzieje, albo jedynie elementy
rok_wybudowania i dzieje
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Rysunek 6.16. Tutaj do dokumentu XML z rysunku
6.13 doda em kolejny element cud (z nowego
nieoczekiwanego ród a). Ten nowy element cud
ma jeszcze inn  struktur . Zwró  uwag , e w tym
nowym elemencie element lokalizacja nie zawiera
adnych typów PCDATA. Jest on raczej elementem-

rodzicem dla elementów kraj i miasto

Rysunek 6.17. Zamiast do DTD z rysunku 6.14
dodawa  definicj  nowej struktury elementu
lokalizacja, zdefiniowa em, aby ten element móg
zawiera  cokolwiek. Nie jest to tak czytelne jak
zdefiniowanie konkretnej zawarto ci dla elementu
lokalizacja, ale dzia a

Definiowanie elementu,
który ma dowoln  zawarto
Chocia  DTD nie jest idealne do tworzenia
uporz dkowanego zestawu regu , to w takim dokumencie
mo esz zdefiniowa  element, który ma dowoln  zawarto .
Oznacza to, e element ten mo e zawiera  dowoln
kombinacj  elementów i tekstu. Podobnie jak w przypadku
zawarto ci mieszanej, jest to przydatne przy tworzeniu
DTD, które ma obs ugiwa  dokumenty XML pochodz ce
z ró nych róde . Dla niemo liwej do przewidzenia
struktury elementów mo e to by  jedyny sposób na
zdefiniowanie elementów, które znasz i dopuszczasz
(rysunek 6.16).

Aby zdefiniowa  element,
który mo e mie  dowoln  zawarto :

 1. Wpisz <!ELEMENT znacznik, gdzie znacznik jest nazw
elementu, który chcesz zdefiniowa .

 2. Nast pnie wpisz ANY, aby dany element móg  zawiera
dowoln  kombinacj  elementów i parsowanych
danych znakowych.

 3. Wpisz >, aby zako czy  definicj  elementu
(rysunek 6.17).

Wskazówki

 Korzystaj c z instrukcji ANY, powiniene  zachowa
zdrowy rozs dek. Celem dokumentu DTD jest
zdefiniowanie regu  dotycz cych tego, co mog ,
a czego nie mog  zawiera  elementy. Je li chcesz
dopu ci , aby ka dy element mia  dowoln  zawarto ,
mo esz równie dobrze w ogóle zrezygnowa  z DTD.
Dokumenty DTD nie s  wymagane. Pomagaj  po
prostu zachowa  spójno  danych.

 Instrukcja ANY definiuje, e dany element mo e
zawiera  dowoln  struktur . Je li jednak element
ten zawiera elementy-dzieci, te elementy wci
musz  by  zdefiniowane w DTD. Innymi s owy — ANY
nie pozwala, aby element zawiera  elementy-dzieci,
które nie zosta y zdefiniowane w DTD. Wszystkie
elementy pojawiaj ce si  w poprawnym
dokumencie XML musz  by  i tak zdefiniowane.

 Ka dy element musi by  zdefiniowany dok adnie raz
(i tylko raz). Nawet je li jaki  element mo e pojawia  si
w wielu ró nych miejscach poprawnego dokumentu
XML, nadal musi by  zdefiniowany tylko raz.
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Kilka s ów o atrybutach
Atrybuty s  u yteczne przy dostarczaniu dodatkowych
danych na temat elementu. Informacje umieszczone
w atrybutach raczej opisuj  zawarto  dokumentu XML,
a nie s  sam  zawarto ci .

Przyk adowo je li w dokumencie g ównym XML Cuda
staro ytnego wiata element nazwa zawiera atrybut
jezyk opisuj cy j zyk, w którym podana jest zawarto
elementu nazwa, mo na by atwo zrestrukturyzowa  dany
dokument XML tak, aby ta sama informacja znajdowa a
si  w dwóch indywidualnych elementach-dzieciach.
Element nazwa móg by zawiera  dwa elementy: jezyk
oraz nazwa_lokalna.

Ka dy sposób jest dobry, ale zasadniczo najlepsze praktyki
sugeruj , e elementy lepiej nadaj  si  do przechowywania
informacji, które maj  by  wy wietlane, a atrybuty
lepiej sprawdzaj  si  do przechowywania informacji
o informacjach. Istnieje ku temu kilka przes anek.
Atrybuty nie mog  opisywa  relacji mi dzy danymi,
tak jak robi  to elementy-dzieci, warto ci atrybutów nie
mog  by  w prosty sposób zweryfikowane przez DTD
i wreszcie atrybuty nie mog  zawiera  kilku warto ci,
podczas gdy elementy-dzieci maj  tak  mo liwo .

Atrybuty s  oczywi cie cz sto wykorzystywane w pustych
elementach, gdzie opisuj  informacje na temat danego
elementu. S  one na przyk ad cz sto stosowane do
przechowywania identyfikatorów, poniewa  atrybuty
nie s  danymi, ale informacjami na temat tych danych
(patrz podrozdzia  „Definiowanie atrybutów z warto ciami
unikatowymi”).

Wskazówka

 Decyzja co do sposobu, w jaki zdecydujesz si
opracowa  swój j zyk XML, powinna by  oparta na
jego zastosowaniu. Je li nie zamierzasz zbyt wiele
„robi ” z konkretn  porcj  informacji, wtedy utworzenie
jej w formie atrybutu jest w porz dku. Je li jednak
zamierzasz korzysta  z tej informacji w bardziej
znacz cy sposób, wtedy lepszym rozwi zaniem jest
umieszczenie jej w postaci zawarto ci elementu
(rysunek 6.18).

Rysunek 6.18. Oba fragmenty kodu XML zawieraj
t  sam  informacj : pos g Zeusa w Olimpii zosta
zniszczony w roku 426 w wyniku po aru. Ró nica
polega na tym, jak te informacje zosta y zorganizowane.
W pierwszym kodzie 426 jest warto ci  atrybutu.
W drugim kodzie zarówno 426, jak i po ar stanowi
zawarto  indywidualnych elementów
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Rysunek 6.19. Ta definicja atrybutu mówi, e element
wysokosc mo e zawiera  opcjonalny atrybut
jednostka (z uwagi na status #IMPLIED), który
zawiera tekst (z uwagi na typ atrybutu CDATA)

Rysunek 6.20. Zgodnie z definicj  DTD z rysunku
6.19, wszystkie widoczne na rysunku fragmenty kodu
XML s  prawid owe, poniewa  atrybut jednostka jest
opcjonalny (#IMPLIED), a jego zawarto ci  mo e
by  dowolna kombinacja znaków

Rysunek 6.21. Ta wersja definicji mówi, e w elemencie
wysokosc atrybut jednostka jest wymagany

Rysunek 6.22. S  to te same trzy przyk ady, które zosta y
pokazane na rysunku 6.20. Jednak po przeprowadzeniu
walidacji wzgl dem DTD z rysunku 6.21 tylko ostatnie
dwa okazuj  si  poprawne. Pierwszy fragment kodu
nie jest prawid owy, poniewa  element wysokosc nie
zawiera atrybutu jednostka

Definiowanie atrybutów
Atrybut nie mo e pojawi  si  w poprawnym pliku XML
dopóty, dopóki nie zostanie zadeklarowany w DTD.
Definicja atrybutu sk ada si  z czterech cz ci: nazwy
elementu, nazwy atrybutu, typu atrybutu oraz statusu
opcjonalnego.

Aby zdefiniowa  atrybut:

 1. Wpisz <!ATTLIST znacznik, gdzie znacznik jest
nazw  elementu, w którym ma si  pojawi  dany atrybut.

 2. Nast pnie wpisz nazwa_atrybutu, gdzie
nazwa_atrybutu definiuje nazw  danego atrybutu.

 3. Dalej wpisz CDATA, aby wskaza , e typem atrybutu
jest tekst. W przeciwie stwie do danych typu
(#PCDATA), CDATA, czyli dane znakowe, nie b d
parsowane przez procesor.

 4. Nast pnie dla opcjonalnego statusu wpisz #IMPLIED,
aby wskaza , e w razie potrzeby dany atrybut mo e
by  pomini ty (rysunek 6.19).

Mo esz te  wpisa  #REQUIRED, aby wskaza , e dany
atrybut nie mo e by  pomini ty i musi zawiera  jak
warto  (rysunek 6.21).

 5. Wreszcie wpisz >, aby zako czy  definicj  atrybutu.

Wskazówki

 Zwró  uwag , e we wszystkich cz ciach definicji
atrybutu wa na jest wielko  liter. Musisz je
wpisywa  w takiej samej formie, w jakiej poda em je
w przyk adach. Wpisanie na przyk ad #Required
nie ma w DTD adnego znaczenia.

 Mo esz zdefiniowa  wszystkie atrybuty dla danego
elementu w pojedynczej definicji atrybutu. Przed
zako czeniem definicji atrybutu w punkcie 5.
powy szej procedury powtarzaj czynno ci z punktów
2. – 4. dla ka dego atrybutu, który dany element
powinien posiada . Jest to najbardziej typowy sposób
definiowania wielu atrybutów dla pojedynczego
elementu.

Definiow
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Definiowanie warto ci domy lnych
Zamiast wpisywania instrukcji #REQUIRED lub #IMPLIED
w ramach opcjonalnego statusu atrybutu, mo esz
zdefiniowa , aby atrybut ten posiada  warto ci domy lne.

Aby zdefiniowa  atrybut
z w a ciwo ciami domy lnymi:

 1. Wed ug punktów 1., 2. i 3. z procedury opisanej
w podrozdziale „Definiowanie atrybutów” zdefiniuj
nazw  elementu, nazw  atrybutu oraz typ atrybutu.

 2. Nast pnie wpisz "warto _domy lna" (cudzys ów
otwieraj cy i zamykaj cy jest wymagany), gdzie
warto _domy lna b dzie warto ci  tego atrybutu,
je li adna inna warto  nie zostanie zdefiniowana
w dokumencie XML (rysunek 6.23).

Mo esz te  wpisa  #FIXED "warto _domy lna",
gdzie warto _domy lna b dzie warto ci  tego
atrybutu, je li adna warto  nie zostanie w wyra ny
sposób zdefiniowana. Ponadto je li warto  tego
atrybutu zostanie zdefiniowana, to musi ona by
równa warto ci domy lnej, aby dany dokument
XML by  poprawny (rysunek 6.25).

 3. Wpisz >, aby zako czy  definicj  atrybutu.

Wskazówki

 Je li definiujesz atrybut z warto ci  domy ln , parser
XML automatycznie doda t  warto  domy ln ,
je eli atrybut nie zostanie ustawiony w danym
dokumencie XML (rysunek 6.24).

 Je li definiujesz atrybut z instrukcj  #FIXED
"warto _domy lna", warto  atrybutu w dokumencie
XML musi by  ustawiona na warto _domy ln ,
je eli jest w ogóle ustawiona. Je li atrybut nie jest
ustawiony, parser automatycznie ustawi dla niego
warto  domy ln  (rysunek 6.26).

 Nie mo esz czy  warto ci domy lnej z instrukcj
#REQUIRED lub #IMPLIED. W rzeczywisto ci, skoro
warto  domy lna jest ju  zdefiniowana, status
opcjonalny praktycznie nie ma sensu.

Rysunek 6.23. Tym razem dodaj  domy ln  warto
metr dla atrybutu wysokosc

Rysunek 6.25. Warto  ustalona mo e by  u yteczna,
je li chcesz mie  pewno , e dany atrybut b dzie
mia  okre lon  warto , bez wzgl du na to, czy
faktycznie pojawi si  w danym dokumencie XML

Rysunek 6.24. Wszystkie te fragmenty kodu XML s
poprawne. Atrybut jednostka mo e posiada  dowoln
warto , a nawet mo e zosta  pomini ty. Je li — tak jak
w trzecim kodzie — atrybut jednostka zostanie pomini ty,
parser zachowa si  tak, jakby ten atrybut by
w rzeczywisto ci obecny, a jego warto ci  by a stopa

Rysunek 6.26. S  to te same trzy przyk ady, które
zosta y pokazane na rysunku 6.24. Jednak po
przeprowadzeniu walidacji wzgl dem definicji DTD
pokazanej na rysunku 6.25, rodkowy kod nie jest ju
poprawny. Je li dany atrybut zostanie ustalony, musi
posiada  warto  metr (a nie stopa czy inny ci g
znaków). Zwró  uwag , e w przypadku trzeciego
fragmentu kodu parser zachowuje si  tak, jakby
warto ci  atrybutu jednostka faktycznie by  metr
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Rysunek 6.27. W tym przyk adzie chc  dopu ci
tylko dwie mo liwe warto ci dla atrybutu jednostka
w elemencie wysokosc: metr lub centymetr. Lista
wyborów umieszczona jest w nawiasach, a do
rozdzielenia pozycji zastosowa em pionow  kresk .
Zwró  uwag , e dany atrybut musi by  ustalony
(z powodu warto ci #REQUIRED)

Rysunek 6.28. Spo ród tych trzech fragmentów kodu
XML tylko pierwszy jest poprawny wzgl dem definicji
DTD z rysunku 6.27. rodkowy kod jest nieprawid owy,
poniewa  metr nie jest dopuszczalnym wyborem
dla zawarto ci tego atrybutu. Trzeci fragment jest
nieprawid owy, poniewa  brakuje atrybutu jednostka,
chocia  jest on wymagany (#REQUIRED)

Definiowanie atrybutów z wyborami
Dokumenty DTD obs uguj  typy atrybutów, które
dopuszczaj  znacznie wi cej ni  tylko dane znakowe.
Jeden z takich typów pozwala definiowa  atrybut, który
obs uguje ró ne predefiniowane wybory (rysunek 6.27).

Aby zdefiniowa  atrybut z wyborami:

 1. Rozpocznij definicj  atrybutu wed ug punktów 1. i 2.
procedury opisanej w podrozdziale „Definiowanie
atrybutów”.

 2. Wpisz (wybór_1 | wybór_2), gdzie wybór_n
reprezentuje ka d  mo liw  warto  atrybutu,
a ka dy atrybut w dokumencie XML mo e stosowa
tylko jeden z wymienionych wyborów. Wybory
powinny by  rozdzielone pionow  kresk , a ca a
lista powinna by  uj ta w nawiasy.

 3. Okre l opcjonalne statusy atrybutu w sposób opisany
w punkcie 4. procedury z podrozdzia u „Definiowanie
atrybutów” oraz w punkcie 2. procedury z podrozdzia u
„Definiowanie warto ci domy lnych”.

 4. Wpisz >, aby zako czy  definicj  atrybutu.

Wskazówki

 Przy definiowaniu ka dego wyboru z listy nale y
przestrzega  regu  pisania poprawnych nazw XML
(patrz rozdzia  1., podrozdzia  „Tworzenie elementu
g ównego”).

 Istnieje jeszcze kilka innych rodzajów typów atrybutów:
ID, IDREF i IDREFS (które zosta y omówione
w podrozdzia ach „Definiowanie atrybutów
z warto ciami unikatowymi” i „Odwo ywanie si
do atrybutów z warto ciami unikatowymi”), NMTOKEN
i NMTOKENS (które zosta y omówione w podrozdziale
„Ograniczanie atrybutów do poprawnych nazw XML”)
oraz ENTITY (opisany w rozdziale 7.).
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Definiowanie atrybutów
z warto ciami unikatowymi
Istnieje kilka specjalnych rodzajów typów atrybutów.
Atrybuty ID s  definiowane z warto ci , która jest
unikatowa (niepowtarzalna) dla ca ego dokumentu
XML. Atrybut ID jest idealny dla kluczy i innych
informacji identyfikuj cych (kody produktów, kody
klientów itd.).

Aby zdefiniowa  atrybuty ID:

 1. Rozpocznij definicj  atrybutu wed ug punktów 1.
i 2. procedury opisanej w podrozdziale „Definiowanie
atrybutów”.

 2. Wpisz ID, aby zdefiniowa , e warto  tego atrybutu
b dzie unikatowa i niepowtarzalna dla ca ego
dokumentu XML. Innymi s owy, aden inny
element nie mo e mie  atrybutu o tej samej warto ci.

 3. Okre l opcjonalne statusy atrybutu w sposób
opisany w punkcie 4. procedury z podrozdzia u
„Definiowanie atrybutów” (Uwaga! Dla atrybutów
ID mo na stosowa  tylko instrukcj  #REQUIRED lub
#IMPLIED. Nie mog  one posiada  domy lnych warto ci
z punktu 2. procedury opisanej w podrozdziale
„Definiowanie warto ci domy lnych”).

 4. Wpisz >, aby zako czy  definicj  atrybutu
(rysunek 6.29).

Wskazówki

 Dokument XML nie jest uznawany za poprawny,
je li dwa elementy z atrybutami ID maj  t  sam
warto  — bez wzgl du na to, czy nazwy elementów
lub atrybutów s  takie same, czy inne.

 Jedynym wyj tkiem od tej regu y jest mo liwo
zdefiniowania nieograniczonej liczby pomijanych
atrybutów ID, z których ka dy implikuje pust  warto .

 Warto  atrybutu ID musi stosowa  si  do tych
samych regu , które okre laj  zasady pisania nazw
XML (patrz rozdzia  1., podrozdzia  „Tworzenie
elementu g ównego”). (Oznacza to, e atrybut ID
nie mo e zawiera  jedynie warto ci liczbowych, jak
to ma miejsce w przypadku wielu pól ID w bazach
danych, w numerach ubezpieczenia itd., chyba e
poprzedzisz je liter  lub znakiem podkre lenia).

Rysunek 6.29. Je li zamierzasz utworzy  atrybut ID,
najlepiej, eby by  on wymagany. Je li nie, musi on
by  zasugerowany (#IMPLIED), poniewa  atrybuty
ID nie mog  mie  warto ci domy lnych

Rysunek 6.30. Zgodnie z tym, co zosta o zdefiniowane
w DTD z rysunku 6.29, atrybut kod musi za ka dym
razem zawiera  unikatow  warto  w ca ym
dokumencie XML. Przy tym za o eniu pierwszy
fragment jest poprawny, ale drugi nie
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Rysunek 6.31. Element specjalna_strona b dzie
dokumentowa  strony WWW po wi cone ka demu
z cudów. Jego atrybut identyfikator_cudu zosta
zdefiniowany jako typ IDREF, wi c mo e zawiera
identyfikator cudu, którego dotyczy

Rysunek 6.33. Element ogolna_strona posiada
atrybut IDREFS o nazwie zawartosc. Atrybut ten
mo e zawiera  list  identyfikatorów cudów, na
których koncentruje si  element ogolna_strona

Rysunek 6.34. Ten fragment kodu XML jest prawid owy,
je li zastosujemy do niego definicj  DTD z rysunku
6.33

Rysunek 6.32. Zgodnie z DTD z rysunku 6.31,
atrybut identyfikator_cudu musi zawiera  warto
pochodz c  z istniej cego atrybutu ID z danego
dokumentu. (Uwaga! Ten fragment kodu XML
pochodzi z pliku XML, który zawiera równie
pierwszy z fragmentów kodu z rysunku 6.30)

Odwo ywanie si  do atrybutów
z warto ciami unikatowymi
Atrybut, którego warto  jest identyczna z warto ci
dowolnego istniej cego atrybutu ID (omówionego
w podrozdziale „Definiowanie atrybutów z warto ciami
unikatowymi”) w dokumencie XML, jest zwany atrybutem
IDREF (rysunek 6.31).

Atrybut, którego warto  stanowi rozdzielona bia ymi
znakami lista warto ci istniej cych atrybutów ID, jest
zwany atrybutem IDREFS (litera „S” to oczywi cie
konsekwencja utworzenia w j zyku angielskim liczby
mnogiej — rysunek 6.33).

Aby odwo a  si  do atrybutów
z unikatowymi warto ciami:

 1. Rozpocznij definicj  atrybutu wed ug punktów 1.
i 2. procedury opisanej w podrozdziale „Definiowanie
atrybutów”.

 2. Wpisz IDREF, aby zdefiniowa  atrybut, który posiada
warto  odpowiadaj c  warto ci dowolnego istniej cego
atrybutu ID (takiego jak ten, który zosta  zdefiniowany
wed ug instrukcji opisanych w podrozdziale
„Definiowanie atrybutów z warto ciami unikatowymi”).

Mo esz te  wpisa  IDREFS (z „s” na ko cu) dla
zdefiniowania atrybutu, który zawiera kilka rozdzielonych
bia ymi znakami warto ci odpowiadaj cych warto ciom
istniej cych atrybutów ID.

 3. Okre l opcjonalne statusy atrybutu w sposób opisany
w punkcie 4. procedury z podrozdzia u „Definiowanie
atrybutów” oraz w punkcie 2. procedury z podrozdzia u
„Definiowanie warto ci domy lnych”.

 4. Wpisz >, aby zako czy  definicj  atrybutu.

Wskazówki
 Zwró  uwag , e mo e by  kilka atrybutów IDREF,
które odnosz  si  do tego samego ID (rysunek 6.32).
Jest to zupe nie poprawne. Tylko samo ID musi by
unikatowe dla jednego elementu.

 aden czynnik nie wyklucza powtarzaj cych si
pozycji z atrybutu IDREFS. Konstrukcja taka jak
zawarto ="w_143 w_143 w_143" jest zupe nie
poprawna dla parsera, bez wzgl du na to, czy w a nie
o to Ci chodzi o. Je li chcesz mie  wi ksz  kontrol
nad zawarto ci  elementów i atrybutów, musisz
zrezygnowa  z DTD na rzecz XML Schema (patrz
cz  IV).
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Ograniczanie atrybutów
do poprawnych nazw XML
Dokumenty DTD nie pozwalaj  na wpisywanie du ej
ilo ci danych, ale jest jedno ograniczenie, które mo esz
zastosowa  do atrybutów. Warto  atrybutu zdefiniowanego
jako typ NMTOKEN musi by  poprawn  nazw  XML.
Oznacza to, e dana warto  musi rozpoczyna  si  od
litery lub znaku podkre lenia i powinna zawiera  jedynie
litery, liczby, znaki podkre lenia, my lniki i kropki.

Aby zapewni , e warto ci atrybutów
b d  zgodne z regu ami pisania nazw XML:

 1. Rozpocznij definicj  atrybutu wed ug punktów 1. i 2.
procedury opisanej w podrozdziale „Definiowanie
atrybutów”.

 2. Wpisz NMTOKEN, je li chcesz, eby warto  atrybutu by a
poprawn  nazw  XML (patrz rozdzia  1., podrozdzia
„Tworzenie elementu g ównego”).

 3. Mo esz te  wpisa  NMTOKENS, je li chcesz, eby
warto  atrybutu by a list  poprawnych nazw XML
rozdzielonych bia ymi znakami.

 4. Okre l opcjonalne statusy atrybutu w sposób opisany
w punkcie 4. procedury z podrozdzia u „Definiowanie
atrybutów” oraz w punkcie 2. procedury z podrozdzia u
„Definiowanie warto ci domy lnych”.

 5. Wpisz >, aby zako czy  definicj  atrybutu
(rysunek 6.35).

Wskazówki

 Atrybuty NMTOKEN nie mog  zawiera  adnych bia ych
znaków, co mo e by  dobrym powodem, eby
zastosowa  w a nie ten konkretny typ atrybutów.

 Je li chcesz, aby warto  atrybutu by a nie tylko
poprawn  nazw  XML, ale eby by a równie
unikatowa dla ca ego dokumentu XML, zastosuj ID
zamiast NMTOKEN (patrz podrozdzia  „Definiowanie
atrybutów z warto ciami unikatowymi”).

Rysunek 6.35. W tym do  sztucznym przyk adzie
potrzebuj  dla ka dego cudu pojedynczego s owa,
które móg bym wykorzysta  jako podstawowe s owo
kluczowe w specjalnej aplikacji online o nazwie
Cudowna Wycieczka. Utworzy em wi c element
cud_w z atrybutem slowo_kluczowe. Aby ograniczy
warto  atrybutu slowo_kluczowe do jednego s owa
(bez bia ych znaków), mog  zdefiniowa  go jako typ
NMTOKEN

Rysunek 6.36. Tylko drugi fragment kodu z tego
przyk adu zostanie uznany za poprawny wzgl dem
DTD z rysunku 6.35. W pierwszym fragmencie kodu
atrybut slowo_kluczowe ma warto  „piramida
cheopsa”, która jest zapisana z wykorzystaniem
spacji, a spacje nie s  dopuszczalne w atrybutach
NMTOKEN
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Spis tre ci

 
&amp, 32, 110
&apos, 32
&apost, 110
&gt, 32, 68, 110
&lt, 32, 68, 110
&quot, 32, 110

A
absolute location path, 57
adnotacja, 136
Ajax, 15

jako koncepcja, 244
narz dzia, 259
podstawy technologii, 240
u ycie, 241
wykorzystywana technologia, 240
zastosowanie, 242

Altova XMLSpy, 265
ancestor nodes, 56
anonimowy typ niestandardowy, 144
anotacja map, 253

znacznik miejsca, 254
ANSI, 270
anyType, 156
aplikacja biurowa

przechowywanie danych w formacie XML, 255
aplikacja komputerowa

przechowywanie znaków, 269
aplikacja XML, 21
argument

default, 174
fixed, 174
n, 140

arkusz stylów XSLT
inicjowanie, 40
kolejno  przetwarzania, 58
odwo ania, 38
szablon, 39
uproszczony, 203
za czenie regu  XML Schema, 209

ascending, 50
ASCII, 270
aspekt, 146

enumeracji, 148
maksimów, 147
minimów, 147
wzorca, 150
xs:enumeration, 148
xs:fractionDigits, 152
xs:length, 149
xs:list itemType, 153
xs:maxExclusive, 146
xs:maxInclusive, 146
xs:maxLength, 149
xs:minExclusive, 147
xs:minInclusive, 147
xs:minLength, 149
xs:pattern, 150
xs:totalDigits, 152
xs:union memberTypes, 154

Asynchronous JavaScript and XML, 15, 240
atomic value, 213
atrybut, 22, 24, 102

a przestrzenie nazw, 186
background, 85
border, 85
break-before, 87
column-count, 88
column-gap, 88
default, 143
definicja, 103
definiowanie, 172
dodawanie, 29
elementFormDefault, 193
elementu regionu, 88
elementu-rodzica

dziedziczenie, 82
ENTITY, 116
exclude-result-prefixes, 206
extent, 85
fixed, 143
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atrybut
font-size, 82
form, 193
grupy

definiowanie, 175
odwo ania, 176

height, 51
href, 51
ID, 106

instrukcje, 106
warto , 106

IDREF, 107
IDREFS, 107
informacje o informacjach, 102
jezyk, 102
liczby ca kowite, 73
margin, 85
master-name, 85
master-reference, 85
match, 58

zwracanie w z ów, 65
maxOccurs, 161, 163, 169

warto ci, 162, 163
method, 205

format XML, 86
minOccurs, 161, 169

warto ci, 162
mixed, 166
nazwa, 26, 29
NMTOKEN, 108
ograniczanie do nazw XML, 108
predefiniowanie zawarto ci, 174
przechowywanie danych, 96
referencje do encji nieparsowanej, 116
scale-to-fit, 83
select, 208

stosowanie szablonów, 53
w ze  bie cy, 58
zwracanie w z ów, 65

space-after, 82
span, 88
src, 51
statusy opcjonalne, 103
target, 51
targetNamespace, 194
toc, 258
typ prosty, 139
version, 203, 246
warto , 23, 24, 29

domy lna, 104
generowanie z dokumentu, 51
pocz tkowa, 174

w z a
wybieranie, 62

width, 51
wskazywanie zawarto ci, 174
wyj ciowy, 51
wykorzystanie, 102
wymaganie, 173
wymuszenie braku, 173
xmlns, 183
xsi:noNamespaceSchemaLocation, 135
z warto ciami unikatowymi, 106

odwo ania, 107
z wyborami, 105
zakres lokalny, 186

attribute axis, 62
autotekst, 32

B
baza danych

natywna, 235
z obs ug  XML-a, 235

bia e znaki, 24
atrybuty NMTOKEN, 108

binding sequence, 218
blok, 82

podzia  kolumnowy, 88
zawarto ci strony, 82

nadawanie stylu, 82
b dy

duchy, 125
sk adniowe, 28, 30

body region, 81
boolean expressions, 63

C
Castro Elizabeth, 43
CDATA

typ atrybutu, 103
Character Data, 33
character encoding, 269
child elements, 22
child nodes, 56
complex type, 132, 155
container.xml, 257
content model, 160
content type, 158
content.opf, 258
context node, 57
CSS, 82
current node, 57
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custom markup language, 21
czas

Greenwich, 141
czcionka

rozmiary, 82

D
dane

data i czas, 140
nieparsowane, 114
typy, 132

okre lanie, 138
wej ciowe

parsowanie z wykorzystaniem wyra e
regularnych, 223

typu nie-XML, 223
znakowe, 103

default, 143
Definicja Schematu XML, 131
definicja typu dokumentu, 93
deklaracja

typu dokumentu, 123
XML, 22, 25
xsl:function, 207

descendant nodes, 56
descending, 50
div, 70
Document Type Definition, 14
dodawanie, 70

warto ci w z ów, 76
dokument DTD, 94

a przestrzenie nazw, 197
atrybuty

ograniczenie, 108
encje

ogólne, 111
zewn trzne, 112

obs uga wielu dokumentów XML, 100
tworzenie, 121
wady i zalety, 128
wewn trzny

deklarowanie i tworzenie, 124
zewn trzny

deklarowanie, 123
publiczny, 126, 127
tworzenie, 122

dokument RSS, 246
dokument XML

analiza zawarto ci, 37
atrybuty ID, 106

bia e znaki, 24
deklaracja, 25
drzewo w z ów, 38
elementy

kwalifikowane, 191
proste i z o one, 132

encje, 32
korzystanie, 111

encje nieparsowane
wstawianie, 117

formatowanie, 37
dla celów wydruku, 37

hierarchiczna reprezentacja, 38
kodowanie znaków, 270
komentarz, 31
narz dzia, 21
podzia  danych na fragmenty, 28
poprawno , 23, 123
powi zany zbiór, 122
powi zanie z arkuszem stylów, 38
przekszta canie, 37

atrybuty wyj ciowe, 51
za pomoc  XSLT, 38

przestrzenie nazw, 189
przetwarzanie

wyodr bnianie fragmentów, 74
przyk ad, 12, 22
regu y DTD, 94
spójno , 93
sprawdzenie zgodno ci

narz dzia, 94
walidacja

wzgl dem DTD, 125
warto  atrybutu, 23
wewn trzne i zewn trzne DTD, 124
wi zanie z dokumentem XML Schema, 135
wielko  liter, 23
wybieranie zbioru w z ów, 63
zasada pisania, 23
zestawy znaków i encji, 269
znaki specjalne, 32

dokument XML Schema, 133
dodawanie adnotacji, 136
przestrzenie nazw, 189, 195

i lokalizacji, 189
rozpoczynanie, 134
struktura, 196
wi zanie z dokumentem XML, 135

dokument XQuery, 227
ród o, 228
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dokument XSL-FO
akapity i nag ówki, 82
dodawanie obrazków, 83
struktura, 80
szablon g ówny, 86
tworzenie, 81

za pomoc  XSLT, 86
dokument XSLT

czenie z XSL-FO, 86
przekszta canie dokumentu XML, 38

dokumenty wynikowe
generowanie, 204, 205

drzewo w z ów, 38, 56
reprezentacja, 38
XML, 212

DTD, 14, 93
atrybuty

deklarowanie, 103
obs uguj ce wybory, 105

element
instancje, 99
o dowolnej zawarto ci, 101
pusty, 96
zawieraj cy element-dziecko, 97
zawieraj cy kilka elementów-dzieci, 98
zawieraj cy tekst, 95

encje, 109
parametryczne, 118

liczba wyst pie
definiowanie, 99

referencje
do encji nieparsowanych, 116
publiczne, 272

sprawdzanie formatów, 94
wady i zalety, 128
walidacja i u ywanie, 121
wewn trzne, 121

deklaracje, 124
wybory, 100
zewn trzne, 121

dtd.uri, 123
dyrektywa

przetwarzania XML, 228
xml-stylesheet, 228

dzielenie, 70
z reszt , 70

E
eBook, 257

struktura, 258
Ecma International, 256

EditiX XML Editor, 265
edytory XML, 21, 264
element, 24

all, 162
ATTLIST, 103, 116
bez prefiksu, 185
binding, 252
Body, 250
category, 246
channel, 246
definiowanie, 101

PCDATA, 95
wyborów, 100

definitions, 251
description, 246
d ugo

dok adna, 149
maksymalna, 149
minimalna, 149
ograniczenie, 149

DOCTYPE, 123
domy lna przestrze  nazw, 183
dziecko, 22

nazwa, 27
sekwencja, 98
tworzenie, 27
warto ci stylu, 82
wci cia, 28

ELEMENT, 95
enclosure, 246
ENTITY, 118
Envelope, 250
fo:block, 80, 81, 82
fo:external-graphic, 83
fo:flow, 80, 89
fo:layout-master-set, 80, 81, 84
fo:page-number, 87
fo:page-sequence, 80, 81, 85, 89
fo:region-after, 87
fo:region-before, 85
fo:region-body, 80, 81
fo:root, 80, 84
fo:simple-page-master, 80, 81, 89
fo:static-content, 85
globalny, 177

odwo anie, 168
g ówny, 22, 23

tworzenie, 26
Header, 250
hexBinary, 149
image, 246
informacje wy wietlane, 102
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item, 246
kml, 254
kwalifikowany, 191
limit cyfr, 152
link, 246
literalny, 39, 42
lokalny, 168, 177

dodawanie, 192
czenie w grupy, 170

manifest, 258
margin, 80
media:content, 247
message, 251
metadata, 258
navMap, 258
nazwa, 26
nierezyduj cy, 183
NOTATION, 114
outerBoundaryIs, 254
page-height, 80
page-width, 80
Point, 254
Polygon, 254
PolyStyle, 254
po o enie, 26, 27
portType, 251
predefiniowanie zawarto ci, 143
prefiks przestrzeni nazw, 184

oznaczanie, 185
przydzielanie typu danych, 132
pusty

definiowanie, 96
stosowanie, 30
typ z o ony, 165
znaczniki, 23

regionu, 80
rodzic, 26

definiowanie, 97
rss, 246
sekwencja

definiowanie liczby wyst pie , 99
service, 252
spine, 258
Style, 254
styleURL, 254
title, 246
typ prosty, 132

definiowanie, 138
typ z o ony, 132, 155

rodzaje, 132
types, 251

warto
adres URL, 117

wyizolowanie zasi gu, 177
wyj ciowy

atrybuty i warto ci, 51
wykomentowana sekcja, 31
wy wietlanie jako tekst, 33
wzorzec

okre lanie, 150
xs:all, 162
xs:annotation, 136
xs:attributeGroup, 175
xs:choice, 163
xs:complexContent, 157
xs:complexType, 158, 159
xs:documentation, 136
xs:element, 138
xs:extension, 164, 167
xs:group, 170
xs:import, 195
xs:include, 194, 195
xs:restriction, 164, 167
xs:schema, 134
xs:simpleContent, 157
xsl:apply-templates, 52, 53, 86, 203
xsl:attribute, 88
xsl:choose, 48
xsl:for-each, 46, 47
xsl:for-each-group, 208
xsl:import-schema, 209
xsl:sort, 50, 219
xsl:stylesheet, 86
xsl:text, 60
xsl:value-of, 44, 46
z zawarto ci

mieszan , 166
prost , 156
z o on , 156

zagnie d anie, 23, 28
zawieraj cy

tekst, 95
wy cznie tekst, 164

z o ony, 156
z typów prostych, 154

znaczniki, 24
em, 82
encja.uri, 112, 115
encje, 32, 109

&amp, 272
&apos, 272
&gt, 272
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encje
&lt, 272
&quot, 272
nieparsowane, 114

definiowanie, 115
referencje, 116
wstawianie do dokumentu XML, 117
zawarto , 115

ogólne, 109
korzystanie, 111
tworzenie, 110

ogólne wewn trzne, 110
ogólne zewn trzne

korzystanie, 113
tworzenie, 112

parametryczne, 109
a grupy atrybutów, 176
a nazwana grupa modelowa, 170
tworzenie i wykorzystanie, 118
zewn trzne, 119

parsowane, 114
predefiniowane, 32, 272
referencja nazwy, 110
referencje, 272
reprezentacja

tekstu, 110
znaków Unicode, 269

udost pnianie, 113
zawarto  w pliku zewn trznym, 112
zdefiniowane, 110
znormalizowana lista, 113

enclosed expressions, 227
enumeration, 148
ePub, 257

narz dzia, 260
podspecyfikacje, 258

etykieta, 138, 144
eXtensible Markup Language, 11
eXtensible Stylesheet Language, 14

F
facets, 146
false, 77
Filmweb

przyznawanie gwiazdek, 242
finalne drzewo wynikowe, 205
Fitzgerald Michael, 151
fixed, 143
formalny identyfikator publiczny, 126

format
czasu, 140
czasu trwania, 140
daty, 140, 141
dnia, 141
ePub, 257
miesi ca, 141
pakietu Office 2007, 256
pliku

dla dokumentów biurowych, 255
ZIP, 256

roku, 141
RSS, 245
u amki sekund, 141
xs:gYearMonth, 141

formatowanie
liczb, 72

FPI, 126
funkcja

|, 77
agreguj ca, 215
analyze-string(), 223
avg(), 214
ceiling(), 73, 207
ci gów, 77
collection(), 235
contains(ci g1, ci g2), 77
count(), 71, 214, 215
current-date(), 221
current-dateTime(), 221
current-group(), 208
current-time(), 221
distinct-values(), 219
do modyfikacji ci gu znaków, 75
doc(), 228, 229
exists(), 218
floor(), 73
format-date(), 221
format-dateTime(), 221
format-number, 212
format-number(), 72

zaokr glanie liczby, 73
formatowanie

ci gu znaków, 216
liczb, 70

format-time(), 221
id(id_ci gu), 77
last(), 69
logiczna, 77
lower-case(), 216
match(), 223
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matching-substring(), 223
max(), 215
min(), 215
name(), 77
name(zbiór_w z ów), 77
normalize-space(), 77
normalize-space(ci g1), 77
not(wyra enie), 77
pobierania, 241
position(), 69
ProcessAjax(), 241
replace(), 223
RequestAjax(), 241
reverse, 213
round(), 73
string-length(), 77
string-length(ci g1), 77
substring(s,f,n), 74
substring-after(), 74, 219
substring-before(), 74
sum(), 76, 214, 215
tokenize(), 223
translate(), 75, 216
typograficzna XSL-FO, 88
unparsed-text(), 223
upper-case(), 216
w z ów, 77
wyznaczanie warto ci minimalnej, 215
zaokr glanie liczb, 73

funkcje UDF
opcjonalne parametry wej ciowe, 207
przestrze  nazw, 206
rekurencyjne, 207
richter, 234
tworzenie, 206
w XQuery, 234
wywo ywanie, 207

G
general entities, 109
geoznakowanie, 253
ghost errors, 125
Google Earth, 253
Google Suggest, 15, 242
grafika.uri, 83
group value, 208
grupa modelowa, 160

nazwana
definiowanie, 170
odwo anie, 171

wyboru, 163
xs:all, 162
xs:sequence, 161

H
HTML, 11, 240

dokument, 22
element g ówny, 26
uniwersalno , 15

HyperText Markup Language, 11

I
identyfikator notacji

NDATA, 115
IEC, 270
iFrame, 244
in, 82
informacje identyfikuj ce, 106
instrukcja

#FIXED, 104
#IMPLIED, 103
#REQUIRED, 103
(#PCDATA), 95
(dziecko), 97
(dziecko1, 98
*, 60
–//, 126
+//, 126
ANY, 101

elementy-dzieci, 101
attributeFormDefault, 192
declare function, 234
dwie kropki, 61
elementFormDefault, 192
EMPTY, 96
encoding, 270
exclude-result-prefixes, 206
form, 193
group-by, 208
href, 205
IDREF, 107
ISO//, 126
method, 204
nazwa_typu_niestandardowego, 145
NMTOKEN, 108
odwo anie do definicji typu dokumentu, 123
pojedyncza kropka, 59
PUBLIC, 127
ref, 168, 171
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instrukcja
schemaLocation, 195
select, 45
standalone, 113, 117
SYSTEM, 112, 123
targetNamespace, 188
test, 48
type, 138
use, 173
value, 146
wynikowa, 204
xmlns, 191
xmlns:prefiks, 184, 190, 191, 198, 206
xmlns:xsi, 189
xsi:schemaLocation, 189
xsl:apply-templates, 58
xsl:attribute, 51
xsl:choose, 49
xsl:for-each, 226
xsl:for-each-group, 208
xsl:function, 206
xsl:if, 49
xsl:matching-substring, 223
xsl:non-matching-substring, 223
xsl:output, 42, 204
xsl:param, 206
xsl:result-document, 204, 205
xsl:sort, 208
xsl:validation, 209
xsl:version, 203

instrukcja przetwarzania, 23, 25
xml-stylesheet, 38

instrukcje_notacji, 114
integer, 132
internal general entities, 110
ISO, 126
ISO-8859-1, 270
iTunes, 248

J
JavaScript, 240
jednolity

identyfikator zasobu, 113
wska nik zasobu, 113

j zyk
opisu us ug internetowych, 251
silnie typizowany, 212
sk adu, 79
cie ek XML, 55

XML
zasada opracowania, 102

wyra e  regularnych, 150
znaczników niestandardowych, 21

K
Keyhole Markup Language, 253
klauzula

for, 231, 233
join, 231
let, 231

z czenie, 231
order by, 230

z czenie, 231
return, 230, 231
where, 230, 233

klucz_grupowania, 208
KML

narz dzia, 260
plik, 254
podstawy, 253
wykorzystanie, 253
ród o, 253

kod
j zykowy w standardzie ISO, 126
ukrycie fragmentu, 31
za czanie HTML i JavaScript, 33

kodowanie znaków, 269
rodzaje, 270

kolumna
zawarto  strony, 88

komentarz, 31, 136
w XPath 2.0, 222
w XQuery, 227

komponent XML Schema, 190
kwalifikowane, 192
podzia  na pliki, 194
przestrze  nazw

domy lna, 190
odwo ania, 190
z prefiksem, 190

za czanie, 194
komunikacja

asynchroniczna, 241
typu serwer-serwer, 249

komunikat
odpowiedzi, 250
SOAP, 249, 250

protokó  transportowy, 252
dania, 250
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konstruktor
elementów, 227

kontener, 57
kontrola

liczby wyst pie , 169
nad zawarto ci  elementów i atrybutów, 107
wy wietlania funkcji matematycznych, 70
zawarto ci elementów, 151

konwencja typograficzna, 16
konwersja ci gu znaków, 216
ksi ki elektroniczne, 257
kwantyfikator, 99
kwerenda, 225
kwerendowanie

danych ród owych, 226

L
liczba wyst pie

maksymalna, 169
minimalna, 169

liczby
formatowanie, 72
ujemne, 72
zaokr glanie, 73

limit
cyfr w liczbie, 152

Liquid XML Studio, 266
lista, 153

encji
znormalizowana, 113

wyborów, 100, 105
literal elements, 39
litery

zmiana wielko ci, 75
location paths, 56

M
Markup Validation Service, 125
metadane, 24
metoda

wynikowa, 42
HTML, 42

mixed content, 100
mniejsze

lub równe, 68
ni , 68

mno enie, 70
mod, 70

model danych, 201
XPath 2.0, 212

model groups, 160
model zawarto ci, 160

N
nag ówek

tworzenie struktury, 85
zawarto  strony, 85

namespace, 134, 181
NaN, 142
narz dzia

Ajax, 259
ePub, 260
KML, 260
ODF i OOXML, 260
pisanie dokumentów XML, 21
proponowanie s ów kluczowych, 242
RSS, 259
SOAP i WSDL, 259
sugerowania witryn, 15

nawiasy okr g e, 151
nazwa

kwalifikowana, 187
rozszerzona, 187
uniwersalna, 187

nazwa_typu_z o onego, 159
nazwany typ niestandardowy, 144
nie równa si , 68
nieparsowane dane znakowe, 33
niestandardowy j zyk znaczników, 13

w XML, 94
node tree, 38
notacja, 114

zawarto ci nieparsowanej, 114
numeryczne odwo ania znakowe, 269

dziesi tne, 271
szesnastkowe, 271
u ywanie, 271

O
OASIS, 255
obiekt

XMLHttpRequest, 240, 241
OCF, 258
odejmowanie, 70
ODF, 255

a OOXML, 256
narz dzia, 260
wsparcie, 255
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odst p_po, 82
OOXML, 255, 256

narz dzia, 260
wsparcie, 256

opakowanie, 249
OpenOffice.org, 255
OpenXML Writer, 256
operacje arytmetyczne, 70
operator

and, 68
cast, 221
matematyczny, 70
OPF, 258
or, 68
to, 213

OPS, 258
o

atrybutu, 62
rodzaje, 62

o miobitowy format transformacji, 270
output method, 42
overall structure, 80
oXygen XML Editor, 265

P
page content, 80
page master, 81
parameter entities, 109
parametr

inherit, 82
n, 69

parent element, 26
parent node, 56
Parsed Character Data, 33
parsed entities, 114
parser

analiza XML, 125
automatyczna warto  domy lna atrybutu, 104
encje, 114
encje nieparsowane, 117
formalny identyfikator publiczny, 127
komentarze, 136
prefiksy, 197
walidacja wzgl dem XML Schema, 135

parsowane dane znakowe, 33
pary nazwa-warto , 29
PCDATA, 33
placemark, 254

plik
JAR, 255
mimetype, 257
wyj ciowy

do wydruku, 80
dodanie tekstu HTML, 42
dokument XSL-FO, 86
HTML, 42
ogólna struktura, 80
ok adka, 89
zawarto  strony, 80

wy cznie tekstowy, 122
wynikowy

walidacja, 209
zewn trzny

zawieraj cy DTD, 122
Podcast, 248
podci g

wyodr bianie, 74
podspecyfikacja

OCF, 258
OPF, 258
OPS, 258

podszablony, 39
podw a ciwo , 84
podzia y stron

wstawianie, 87
populating the namespace, 188
porównywanie warto ci, 68
powi zane ród a danych

czenie, 233
predefined entities, 32
predykat, 59, 63

zastosowanie, 63
prefiks

atrybut, 186
nazwa przestrzeni nazw, 184
przestrzeni nazw XML Schema, 139
w elemencie, 184
xs, 134, 139

procesor
kompatybilno  wersji XSLT, 202
XQuery, 225
XSL-FO, 79

processing instructions, 25
projekt Gutenberg, 257
protokó  uzyskiwania szybkiego dost pu

do obiektów, 249
przekszta canie, 37

proces, 38
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przestrze  nazw, 134, 181
blogChannel RSS, 248
docelowa, 188
dodawanie

atrybutów lokalnych, 192
elementów lokalnych, 192, 193

dokumenty DTD, 197
domy lna

deklarowanie, 183
uchylanie, 183

funkcje UDF, 206
instancji XML Schema, 135
iTunes Podcasting, 248
j zyk XQuery, 234
komponenty zdefiniowane lokalnie, 192
Media RSS, 247
nazwa, 181

deklarowanie prefiksu, 184
czenie z nazw  elementu, 187

projektowanie, 182
prefiksowana, 183
relacja mi dzy XML Schema a XML, 189
schemat schematów, 196
SOAP, 250
walidacja dokumentów XML, 191
wp yw na atrybuty, 186
WSDL, 251
wype nianie, 188
zapobieganie powi zaniu elementu, 193

pt, 82
punkt kodu, 271

Q
QName, 187
quantified expression, 218

R
ramka

styl wizualny, 83
Really Simple Syndication, 15, 245
referencje

encji, 272
znakowe, 111

regex, 150
rejestr

publiczny, 252
relative location path, 56
restrykcja

xs:sequence, 157
retrieving function, 241

return expression, 220
root element, 22
root template, 39
root type, 156
rozszerzalny

j zyk arkuszy stylów, 14
j zyk znaczników, 12

rozszerzenie
.dtd, 94, 122
.ent, 112
.fo, 81
.kml, 253
.ncx, 258
.xquery, 227
.xsd, 134, 194
.xsl, 39

RSS, 15
agregator kana ów, 245
czytnik kana ów, 245
kana , 245
modu y, 247

blogChannel, 248
Media, 247

narz dzia, 259
podstawy, 245
przestrze  nazw, 246
rozszerzanie, 247
schematy, 246
ród o, 245

S
schemat, 93
schemat DTD, 94
schemat schematów, 196

jako domy lna przestrze  nazw, 196
schemat.uri, 189
sekcja

CDATA, 33
sekwencja, 161, 211, 213

cechy, 213
elementów, 98
instrukcja xsl:sort, 219
kwantyfikacja warunków, 218
usuwanie zduplikowanych pozycji, 219
warto

maksymalna, 215
minimalna, 215
u rednianie, 214

wi zania, 218, 220, 230
zap tlanie, 220

Kup książkę Poleć książkę

http:/helion.pl/rt/xmlss2
http:/helion.pl/rf/xmlss2


Skorowidz

286

Sk
or

ow
id

z

shorthand properties, 84
sibling nodes, 56
Simple Object Access Protocol, 249
simple type, 132
skalowanie obrazka, 83

proporcjonalne, 83
skrót, 110

//, 65
bie cego w z a, 59

SOAP, 249
fukcje, 249
koperta, 249
narz dzia, 259
schemat komunikatu, 250
wymiana komunikatów, 249

sortowanie
liczb, 50
malej ce, 50
rosn ce, 50
sekwencji, 219
tekstu, 50

SQL, 226
standard

Ecma, 256
IDPF, 258

stopka
numerowanie stron, 87

string, 132
string value, 44
strona

bloki zawarto ci, 82
nadrz dna, 81
nag ówek, 85
podzia y, 87
szablon

definiowanie, 84
dodawanie, 89
zawarto , 89

WWW, 11
zawarto

definiowanie, 84
w kolumnach, 88

struktura p aska, 213
strumienie zdj , 245
style sheets, 40
Stylus Studio, 266
subskrypcja, 245
symbol specjalny, 111
szablon XSLT, 38

dodanie tekstu HTML, 43
etykieta, 39

g ówny, 39
dodanie tekstu HTML, 42
tworzenie, 41
wbudowany, 41

instrukcje, 39
regu y

definiowanie, 42
stosowanie, 52

r czne, 52
tworzenie, 52
wyra enie, 55

cie ka lokalizacji, 56, 212
atrybut w z a, 62
bezwzgl dna, 57

tworzenie, 64
bie cy w ze , 59
porównywanie dwóch warto ci, 68
wzgl dna, 56

T
tabela HTML

tworzenie, 47
tabela znaków Unicode, 273
target namespace, 188
tekst, 95
template, 38
test expression, 217
testowanie

operacje arytmetyczne, 70
porównanie dwóch warto ci, 68
pozycji w z a, 69
za pomoc  wyra e  warunkowych, 232

transformacje XSLT, 41
transforming, 37
true, 77
typ

anonimowy, 144
czasu, 141
daty i czasu, 140
element pusty

definiowanie, 165
g ówny, 156
liczbowy, 142
limity maksymalne i minimalne, 147
listy, 153

anonimowy, 153
nazwany, 153
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czony, 154
anonimowy, 154
nazwany, 154

MIME, 115, 257
nazwany, 144
niestandardowy

nazwany, 145
pusty element, 156
wy cznie element, 156
wy cznie tekst, 156

definiowanie, 164
xs:anyURI, 138
xs:boolean, 138
xs:date, 138, 140
xs:dateTime, 140
xs:decimal, 138, 142
xs:duration, 140
xs:float, 142
xs:gDay, 141
xs:gMonth, 141
xs:gMonthDay, 141
xs:gYear, 141
xs:int, 142
xs:integer, 142
xs:negativeInteger, 142
xs:nonNegativeInteger, 142
xs:nonPositiveInteger, 142
xs:positiveInteger, 142
xs:restriction, 144
xs:simpleType, 144
xs:string, 138
xs:time, 138, 140
zawarto ci, 158
zawarto  mieszana, 156

definiowanie, 166
z o ony, 155

anonimowy, 158
atrybuty, 172
domy lna derywacja, 157
dowolna kolejno  elementów-dzieci, 162
nazwany, 158, 159
podstawy, 156
sekwencja elementów-dzieci, 161
tylko element, 160
wywodzenie, 157
wywodzenie z innych typów z o onych, 167
zawieraj cy elementy-dzieci, 160

U
UDDI, 252

biznesowe, 252
UDF, 206
Unicode, 269

punkty kodu
ród o, 271

Uniform Resource Identifier, 113
Uniform Resource Locator, 113
Uniform Resource Name, 113
union type, 154
Universal Description, Discovery, and Integration, 252
uniwersalna nazwa zasobu, 113
unparsed, 33
unparsed entities, 114
URI, 113

nazwy przestrzeni nazw, 182
URL, 113, 182
URN, 113
User Defined Functions, 206
us uga internetowa, 249

oparta na protokole SOAP, 250
rejestr, 252
WSDL, 251

UTC, 141
UTF-16, 270
UTF-8, 270

V
VBScript, 244

W
W3C, 13, 18

funkcje XPath, 67
rekomendacja dla XML-a, 25
XML Schema, 133
XSL-FO, 79

walidacja
dokumentu XML

wzgl dem XML Schema, 191
plików wynikowych XSLT, 209
pliku wklejonego, 125
pod podanym adresem URI, 125
wielu dokumentów XML, 121
za adowanego pliku, 125

walidator, 125, 135, 267
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warto
auto, 84, 87
ca kowita liczba cyfr, 152
ci gu, 44
column, 87
dashed, 83
domy lna, 143, 174
dotted, 83
double, 83
enumeracji, 148
even-page, 87
font-size, 82
groove, 83
grupy, 208
hidden, 83
indefinite, 84
inset, 83
liczba cyfr w cz ci u amkowej, 152
medium, 83
najni sza mo liwa, 147
najwy sza mo liwa, 146
niepodzielna, 213
none, 83
odd-page, 87
okre lanie

dopuszczalnego zakresu, 146
dopuszczalnego zbioru, 148

outset, 83
porównywanie, 68
qualified, 192
ridge, 83
solid, 83
sumowanie, 76
rednia, 76

thick, 83
thin, 83
unqualified, 192
ustalona, 143, 174

warunek
kwantyfikacja, 218
select, 47
testowanie, 49, 217
wysoko ci, 68
xsl:if, 48

Web Service, 249
well-formed, 23
wewn trzne opcje ogólne, 110
w ze , 38

bie cy, 57
odwo ania, 59
skrót, 59
ustalanie, 58

dokumentu, 56
g ówny, 39
identyfikacja, 39
jako dane wyj ciowe, 39
kontekstowy, 57, 59

odwo ywanie, 59
liczenie, 71
lokalizowanie, 56
potomny, 56
pozyskiwanie warto ci, 57
przetwarzanie

partiami, 46
warunkowe, 48

przodek, 56
rodze stwo, 56
rodzic, 56
skrót, 60
sortowanie

domy lne, 50
przed przetworzeniem, 50

sprawdzanie pozycji, 69
wybieranie

bez znajomo ci po o enia, 65
dzieci, 60
podzbioru, 63
rodze stwa, 61
rodzica, 61
warunkowe, 63
wszystkich potomków, 65

wy wietlenie zawarto ci, 44
zap tlanie, 46
zbiór

w wyra eniu, 48
wynikowy, 57
znajdowanie, 69

zlokalizowany, 57
white space, 24
wi ksze

lub równe, 68
ni , 68

w a ciwo
border-style, 83
border-width, 83
break-after, 87
break-before, 87
content-height, 83
inherit, 87
margin, 84
onreadystatechange, 241
open, 241
page-height, 84
page-width, 84
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send, 241
skrócona, 84

WMHelp XMLPad, 266
wrapper, 249
WSDL, 251

narz dzia, 259
schemat, 251
ród o, 252

wska nik strefy czasowej, 141
wybory, 100

atrybuty, 105
warunkowe, 49

wyizolowany zasi g, 177
wykomentowanie sekcji, 31, 222
wyra enie, 44

//nazwa_elementu, 65
choose-when-otherwise, 217
else(), 232
every, 218
FLWOR, 230, 233
for, 220
if-then-else, 217, 232
kwantyfikowane, 218
logiczne, 63

not, 68
regularne, 150
select, 45
sk adnia j zyka, 55
some, 218
cie kowe, 229

testowe, 217, 232
XQuery, 227

warunkowe, 232
zamkni te, 227

ewaluacja, 232
zwrotne, 220

wzorzec
###0.00, 72
#000.0#, 72
sk adnia j zyka, 55

X
XDM, 212
XHTML, 204
XLS-FO, 14
XML, 11, 12

a HTML, 11, 14, 15
analizowanie ród a, 38
deklaracja wersji, 25

dokument
elementy g ówne, 22
ród owy, 44

lista wyborów, 105
narz dzia, 259, 263

do konwersji i walidacji, 267
rozszerzanie, 14
specyfikacja, 21
struktura, 23
strukturalne definicje, 14
w praktyce, 15
zalety j zyka, 13
zarz dzanie informacj , 11
zasoby, 267

specyfikacje, 267
zastosowanie, 239
znaczniki, 14

XML applications, 21
XML Copy Editor, 265
XML declaration, 22
XML Infoset, 212
XML Path Language, 55
XML Schema, 14, 131

atrybuty
grupy, 175
predefiniowanie zawarto ci, 174

definicje
lokalne i globalne, 177
w kilku plikach, 194
z ró nych przestrzeni nazw, 195

hierarchia typów, 156
j zyk regex, 150
komentarze, 136
komponent, 190
liczba wyst pie , 169
podzia  pliku, 195
predefiniowanie zawarto ci elementu, 143
przestrze  nazw, 134, 188

odwo ania do komponentów, 190
typ z o ony, 155
typy proste, 137

data i czas, 140
dla liczb, 142
niestandardowe, 137, 144
wbudowane, 139

wersje, 133
wyra enia regularne, 151
wzorce, 150
zakres dopuszczalnych warto ci, 146
zalety, 131
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XMLmind XML Editor, 266
XMLwriter XML Editor, 266
XPath, 14, 39, 55

dzia ania arytmetyczne, 72
funkcje, 67

czenie, 76
osie

rodzaje, 62
podstawy, 212
porównanie wersji, 211, 212
rodzaje w z ów, 57
t umaczenie cie ek lokalizacji, 56
wersja 2.0, 211

formatowanie ci gów znaków, 216
funkcje daty i czasu, 221
j zyk silnie typizowany, 212
komentarze, 222
model danych, 212
przetwarzanie danych wej ciowych

nie-XML, 223
sekwencje, 213
zap tlanie, 220
testowanie warunków, 217

wyra enia, 213
XQuery, 55, 201, 225

a XSLT 2.0, 226
dokument, 227
funkcje u ytkownika, 234
i bazy danych, 235
komentarze, 227

czenie powi zanych róde  danych, 233
predykaty, 229
przestrze  nazw, 234
wyra enia

cie kowe, 229
warunkowe, 232

XQuery/XPath Data Model, 212
XSD, 131
xsd.uri, 135
XSDL, 131
XSL, 14

dla formatowania obiektów, 37
dla przekszta ce , 37

XSL-FO, 37, 79
ogólna struktura, 80
zawarto  strony, 80

xsl-region-after, 87
xsl-region-before, 85
XSLT, 14, 37

arkusz stylów, 38
i przestrzenie nazw, 198

konwersja XML na HTML, 39
plik wynikowy transformacji, 205
rozszerzanie, 202
walidacja pliku wynikowego, 209
wersja 2.0, 201

funkcje definiowane przez u ytkownika, 206
grupowanie danych wynikowych, 208
kilka dokumentów wynikowych, 205
atwo  zastosowania, 203

walidacja plików wynikowych, 209
wsparcie dla dokumentów wynikowych

XHTML, 204
wsteczna kompatybilno , 202

Y
Yahoo! Finance, 243
Yahoo! Search

Media RSS, 247

Z
zagnie d ona struktura

if-then-else, 217, 232
zaokr glanie liczb, 73
zawarto   mieszana, 100
zbiór wyborów

sekwencja, 163
tworzenie, 163

znacznik
g ówny, 26
otwieraj cy, 27
td, 47
tr, 47
w XML, 12
wszystko-w-jednym, 23
XML a HTML, 13
xsl:output, 42
xsl:stylesheet, 40
xsl:template, 41
zamkni cie, 22
zamykaj cy, 23, 24, 27

znak
!=, 68
#, 72
%, 118, 119
&, 111, 113
&#, 271
&#x, 271
*, 60, 64, 70, 99, 100
//, 65
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?, 99
@, 62
|, 100
+, 70, 99
0, 72
c, 74
funta, 51
kropki, 72
metoda przechowywania, 269
my lnika, 140
poprawna reprezentacja, 269
specjalny, 99

(xy)*, 150
(xy)?, 150
(xy)+, 150
(xyz){2}, 151
[0–9], 150
[abc], 150
\d, 150
\D, 150

kropka, 150
\s, 150
\S, 150
to | tamto, 151
x*, 150
x?, 150
x{5,}, 151
x{5,8}, 151
x{5}, 151
x+, 150

sposób kodowania, 270
Unicode, 273
wieloznaczny, 61

ród o
podcastowe, 248
przyk adów, 17
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