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na to, �e hlavní díl práce na vývoji klientù schopných
XML+XSL hezky interpretovat za nás odvedou vývojáøi
webovských nástrojù � potøebují je.  Naproti tomu sou-
dím, �e máme-li do budoucna zajistit mo�nosti kvalitního
hledání v databázích jemnì strukturovaných dat, nezbývá
nám, ne� se vìnovat Z39.50, tam nelze pøíli� oèekávat
podporu ze strany komerèních u�ivatelù Sítì, kteøí dnes
pohánìjí její rozvoj.  Nepochybnì je rozumné vývoj ostøe
sledovat a jakmile se objeví standard, který bude mít na-
dìji na dlouhodobou podporu �zábavního prùmyslu�, vá�-
nì se jím zabývat.

Poznámky:

1) Skuteènì, formát ISO 2709 dává jasnì najevo, �e po-
chází z prediluviálních dob IBM 1410, kdy byty je�tì
neexistovaly a ka�dý øetìzec znakù musel být ukonèen
speciálním separátorem.  Na druhé stranì jeho výhradnì
znaková podoba mu umo�nila pøe�ít tak vá�nou kon-
kurenci, jakou byl v roce 1974 formát zavedený ACS
pro slu�bu Chemical Abstracts.  ACS tehdy produko-
vala víc bibliografických záznamù ne� v�ichni ostatní
producenti dohromady, její formát mìl v�echny èísel-
né informace v binární podobì a byl tak daleko pro-
storovì výhodnìj�í � tehdy na tom je�tì zále�elo.  Pøe-
sto, nezávislost normy ISO 2709 na pou�itém
poèítaèovém  systému jí umo�nila pøe�ít dodnes.

2) SUTRS � Simple Unstructured Text Record Syntax je
definována v Z39.50.

3) Zcela pomíjím bì�nì zanedbávaný fakt, �e ani tý� for-
mát nezaruèí, �e ve stejných �krabièkách� (oznaèko-
vaných tagy nìkterého MARCu) nebudou jiná ne� oèe-
kávaná data, to mohou zaruèit jen tatá� a navíc stejnì
interpretovaná katalogizaèní pravidla.
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Mým úkolem bude vyjádøit se k otázce, zda si XML a
Z39.50 konkurují, èi zda mohou stát, alespoò ve svìtì
knihovnickém, vedle sebe. Pokusím se ukázat, �e tyto dva
produkty mohou dokonce spolupracovat  �  domnívám se,
�e  v budoucnosti urèitì  budou.

Nejprve se jen velmi struènì pokusím XML a Z39.50
popsat, zaènu  jazykem XML. Zkratka znamená �Extensi-
ble Markup Language�, tedy �Roz�iøitelný znaèkovací ja-
zyk�. U� název dává tu�it, �e by mohl existovat i nìjaký
znaèkovací jazyk neroz�iøitelný.  Skuteènì tomu tak je,
chud�ím pøíbuzným je jazyk HTML,  známe ho z prostøe-
dí www. Pou�ívá se k vytváøení www stránek, tedy k popi-
su jejich vzhledu, v men�í míøe i k popisu syntaxe a impli-
citnì dokonce i  sémantiky stránek.  Bohat�ím pøíbuzným
jazyka XML je pak ji� øadu let existující jazyk SGML,
který se zøejmì právì kvùli své bohatosti (a tedy i slo�i-
tosti) nijak �iroce neujal. Pozice XML je tedy nìkde upro-
støed mezi HTML a SGML a dokumenty napsané v HTML
lze pomìrnì snadno konvertovat do XML  a samozøejmì i
do SGML. Pøi konverzi obrácené, tedy smìrem z mocné-
ho SGML do chud�ího XML èi dokonce do HTML u�
hodnì ztrácíme. Jazyk XML obsahuje prostøedky usnad-
òující  bezestavovou komunikaci typu klient server (je to
napø. jazyk samopopisný). S urèitou mírou nepøesnosti se
dá øíci, �e ve svìtì knihovnické komunikace je XML ana-
logií standardu ISO 2709.

Tvrzení, �e HTML je jen chud�ím pøíbuzným jazyka
XML, není, formálnì vzato, úplnì pøesné.   XML toti� na
rozdíl od  HTML nemá �ádné prostøedky slou�ící k popi-
su prezentace dokumentu. Není v nìm napø. mo�né vyjád-
øit, která èást textu má být v dokumentu zobrazena tuè-
ným èi jinak odli�ným druhem písma.  Proto specifikace
jazyka XML obsahuje  doplnìk (prezentaèní jazyk XLS a
popis transformace tohoto jazyka oznaèovaný zkratkou
XSLT), který otázky prezentaèních standardù øe�í. A aby
to bylo je�tì komplikovanìj�í, jazyk XLS (XML Style
Sheet Language) se témìø nepou�ívá. Vìt�ina návrháøù
pou�ívá k popisu stylù jazyk CSS (Cascading Style Sheets),
ten je také, na rozdíl od XLS, podporován v�emi stan-
dardními www prohlí�eèi. V tomto pojednání budu pod
XML rozumìt vlastní XML jazyk doplnìný jazykem CSS
(nikoli doplnìný jazykem XLS).

Souhrn: Jazyk XML je, podobnì jako jazyk HTML,
prostøedek slou�ící k zapsání strukturovaného textu (na-
pøíklad unimarcovského záznamu), zvlá�tì pak textu  ur-
èeného k �íøení v prostoru www. S touto charakteristikou
XML v tomto èlánku vystaèíte a pøedcházející úvod  mù-
�ete klidnì zapomenout.
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S protokolem Z39.50 je to jinak � není to �ádný jazyk,
je to soustava protokolù slou�ících ke komunikaci mezi
heterogenními knihovnickými systémy. Umo�òuje (s ur-
èitými výhradami) vyhledávat, editovat (updatovat), up- a
downloadovat záznamy. Ke své èinnosti pou�ívá dal�í
knihovnické standardy, napø. standardy typu MARC a ISO
2709 a øadu jiných.

Komunikace prostøednictvím Z39.50 mezi dvìma kni-
hovnickými systémy probíhá  (napø. v pøípadì akce upda-
te záznamu v knihovnickém systému B z prostøedí kni-
hovnického systému A) takto: Z39.50 updatovací klient
systému A (pøedstavujme si napø.,  �e B je souborný kata-
log a systém A je systém spolupracující lokální knihovny)
navá�e spojení se Z39.50 serverem systému B  a ten bude
nadále zprostøedkovávat pøedávání v�ech editaèních in-
formací systému B. Systém B tak zpøístupní editovaný
záznam klientu systému A a  bude provádìt jeho editaèní
pøíkazy. Katalogizátor bude reálnì pracovat v systému B,
ale bude pou�ívat prostøedí svého lokálního systému A.
Pøi komunikaci musí A klient Z39.50 a B server Z39.50
pou�ívat stejné rozhraní � to, co jeden vy�le, musí druhý
pøijmout (proto pou�ijí napø. standard ISO 2709) a navíc
oba musí pøedávané informace stejnì interpretovat (proto
pou�ijí napø. UNIMARC).  Ve skuteènosti je k úspì�né
komunikaci potøeba víc: pro zjednodu�ení jsme vynechali
napø. problematiku profilù a verzí protokolu Z39.50, pro-
blematiku katalogizaèních pravidel...

V tomto okam�iku u� by mìlo být vzájemné postavení
protokolu Z39.50 a jazyka XML jasné. Mohou a asi i bu-
dou existovat vedle sebe a spolu � napø. v kombinaci XML/
UNIMARC mohou nahradit dvojici ISO 2709/UNIMARC,
a to nejen pøi komunikaci prostøednictvím Z39.50.

Poslední verzi tohoto pojednání èetlo nìkolik mých
spolupracovnic a spolupracovníkù, dìkuji jim za pøipo-
mínky. Na nìkolik nepøesností mì upozornil  kolega Ale�
Horák, tomu patøí mé podìkování nejvíce.
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V súvislosti s kooperáciou sa s týmito dvomi oznaèe-
niami stretávame stále èastej�ie. Pripomína mi to tak tro-
cha situáciu spred pár rokov, keï bol u nás prijatý medzi-
národný �tandard Unimarc, s ním súvisiace Unimarc
Authority a pravidlá AACR2. V rozhovoroch knihovní-
kov sa neustále skloòovali tieto pojmy, i keï zo zaèiatku
nebolo hneï v�etkým jasné, èo sa za nimi skrýva. Vývo-
jová �pirála ide dopredu, mnohé kni�nice úspe�ne pre�li
automatizáciou, elektronizáciou a niektoré sú u� dokonca
v urèitom �tádiu digitalizácie. A práve tu sa dostávajú na
rad nové pojmy Z39.50 a XML. Èo sa za nimi skrýva?
K èomu slú�ia? Ako nám mô�u pomôc�? Mô�eme ich
navzájom zamiena�? Tieto a mnohé ïal�ie otázky si polo-
�ili mnohí z nás a názory na ne nie sú vôbec rovnaké. Skôr,
ako sa pokúsim vyjadri� svoj názor na tieto otázky, je po-
trebné, aby sme si povedali, èo vlastne Z39.50 a XML je.

Z39.50

Mohla by som zaèa� citáciou definície tohto protoko-
lu priamo z normy, ale myslím, �e to vôbec nie je potreb-
né. Definíciu i komplexný popis tohto protokolu si mô�e
ka�dý nájs� na stránkach LOC (Library of Congres �
www.lcweb.loc.gov/Z39.50/agency). To, �e Z39.50 je ko-
munikaèný protokol urèený pre dorozumievanie sa infor-
maèných systémov (IS) s cie¾om vyh¾adávania a prebera-
nia informácií nie je potrebné zdôrazòova�. Treba v�ak
zdôrazni�, �e bol pôvodne prijatý ako americký národný
�tandard, ktorý bol potom prijatý i medzinárodnou orga-
nizáciou pre �tandardy ako ISO norma. Súèasná verzia
oznaèovaná ako verzia è. 3 bola prijatá ako norma ISO
23950. Tak�e ide o medzinárodný �tandard, ktorý je urèe-
ný pre IS ako také, v ktorých bibliografické informaèné
systémy tvoria len jednu èas�. Tento protokol mô�eme
charakterizova� tromi základnými prvkami:

1. abstraktný model pre vyh¾adávanie a prenos informá-
cií

2. jazyk, v ktorom je presne definovaná syntax a séman-
tika pre vyh¾adávanie a prenos informácií tak, aby
umo�nil komunikáciu IS

3. predpisuje spôsob kódovania po�iadaviek i odpovedí,
ktoré sú potom posielané v rámci sie�ovej infra�trukúry.

Znamená to teda, �e komunikova� tak mô�u medzi
sebou IS, ktoré majú nad sebou implementovaný tento
protokol. Samozrejme niè nie je také jednoduché, ako na
zaèiatku vyzerá. Norma je ve¾mi v�eobecná. Jej najväè-
�ou nevýhodou, ale na druhej strane aj výhodou je to, �e
ide o abstraktný model, teda model, ktorý nie je pevne
viazaný na �iadny systém a ani na �iadnu databázu. K tomu,
aby si IS navzájom porozumeli, je potrebné implemento-


