na to, e hlavní díl práce na vývoji klientù schopných
XML+XSL hezky interpretovat za nás odvedou vývojáøi
webovských nástrojù  potøebují je. Naproti tomu soudím, e máme-li do budoucna zajistit monosti kvalitního
hledání v databázích jemnì strukturovaných dat, nezbývá
nám, ne se vìnovat Z39.50, tam nelze pøíli oèekávat
podporu ze strany komerèních uivatelù Sítì, kteøí dnes
pohánìjí její rozvoj. Nepochybnì je rozumné vývoj ostøe
sledovat a jakmile se objeví standard, který bude mít nadìji na dlouhodobou podporu zábavního prùmyslu, vánì se jím zabývat.
Poznámky:
1) Skuteènì, formát ISO 2709 dává jasnì najevo, e pochází z prediluviálních dob IBM 1410, kdy byty jetì
neexistovaly a kadý øetìzec znakù musel být ukonèen
speciálním separátorem. Na druhé stranì jeho výhradnì
znaková podoba mu umonila pøeít tak vánou konkurenci, jakou byl v roce 1974 formát zavedený ACS
pro slubu Chemical Abstracts. ACS tehdy produkovala víc bibliografických záznamù ne vichni ostatní
producenti dohromady, její formát mìl vechny èíselné informace v binární podobì a byl tak daleko prostorovì výhodnìjí  tehdy na tom jetì záleelo. Pøesto, nezávislost normy ISO 2709 na pouitém
poèítaèovém systému jí umonila pøeít dodnes.
2) SUTRS  Simple Unstructured Text Record Syntax je
definována v Z39.50.
3) Zcela pomíjím bìnì zanedbávaný fakt, e ani tý formát nezaruèí, e ve stejných krabièkách (oznaèkovaných tagy nìkterého MARCu) nebudou jiná ne oèekávaná data, to mohou zaruèit jen tatá a navíc stejnì
interpretovaná katalogizaèní pravidla.

Literatura:
HOLM, Liv A. The ONE project. In: HABERMANN,
Heinz. ELAG 20th Seminar : Quality of Electronic Services, Staatsbibliothek zu Berlin  Preussischer Kulturbesitz. (DBI) 1998. Dostupný z: < http://www.kbr.be/elag/
20seminar/papers/one.htm >
KNUTH, Donald E. The TeX book. Addison-Wesley : Reading, 1990.
LYNCH, Clifford. Souborné katalogy. In: Souborné katalogy: organizace a sluby. Praha : Národní knihovna ÈR,
1999. Dostupný z : <http://www.caslin.cz:7777/caslin99/
c3.html>

40

JAZYK XML, PROTOKOL Z39.50
A PROBLEMATIKA SOUVISEJÍCÍ
Pavel Krbec
Ústav výpoèetní techniky UK, Praha
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 Extensible Markup Language, tedy Roziøitelný znaèkovací jazyk. U název dává tuit, e by mohl existovat i nìjaký
znaèkovací jazyk neroziøitelný. Skuteènì tomu tak je,
chudím pøíbuzným je jazyk HTML, známe ho z prostøedí www. Pouívá se k vytváøení www stránek, tedy k popisu jejich vzhledu, v mení míøe i k popisu syntaxe a implicitnì dokonce i sémantiky stránek. Bohatím pøíbuzným
jazyka XML je pak ji øadu let existující jazyk SGML,
který se zøejmì právì kvùli své bohatosti (a tedy i sloitosti) nijak iroce neujal. Pozice XML je tedy nìkde uprostøed 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 mocného SGML do chudího XML èi dokonce do HTML u
hodnì ztrácíme. Jazyk XML obsahuje prostøedky usnadòující bezestavovou komunikaci typu klient server (je to
napø. jazyk samopopisný). S urèitou mírou nepøesnosti se
dá øíci, e ve svìtì knihovnické komunikace je XML analogií standardu ISO 2709.
Tvrzení, e HTML je jen chudím pøíbuzným jazyka
XML, není, formálnì vzato, úplnì pøesné. XML toti na
rozdíl od HTML nemá ádné prostøedky slouící k popisu prezentace dokumentu. Není v nìm napø. moné vyjádøit, která èást textu má být v dokumentu zobrazena tuèným èi jinak odliným druhem písma. Proto specifikace
jazyka XML obsahuje doplnìk (prezentaèní jazyk XLS a
popis transformace tohoto jazyka oznaèovaný zkratkou
XSLT), který otázky prezentaèních standardù øeí. A aby
to bylo jetì komplikovanìjí, jazyk XLS (XML Style
Sheet Language) se témìø nepouívá. Vìtina návrháøù
pouívá k popisu stylù jazyk CSS (Cascading Style Sheets),
ten je také, na rozdíl od XLS, podporován vemi standardními www prohlíeèi. 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 slouící k zapsání strukturovaného textu (napøíklad unimarcovského záznamu), zvlátì pak textu urèeného k íøení v prostoru www. S touto charakteristikou
XML v tomto èlánku vystaèíte a pøedcházející úvod mùete klidnì zapomenout.
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S protokolem Z39.50 je to jinak  není to ádný jazyk,
je to soustava protokolù slouících ke komunikaci mezi
heterogenními knihovnickými systémy. Umoòuje (s urèitými výhradami) vyhledávat, editovat (updatovat), up- a
downloadovat záznamy. Ke své èinnosti pouívá dalí
knihovnické standardy, napø. standardy typu MARC a ISO
2709 a øadu jiných.
Komunikace prostøednictvím Z39.50 mezi dvìma knihovnickými systémy probíhá (napø. v pøípadì akce update záznamu v knihovnickém systému B z prostøedí knihovnického systému A) takto: Z39.50 updatovací klient
systému A (pøedstavujme si napø., e B je souborný katalog a systém A je systém spolupracující lokální knihovny)
naváe spojení se Z39.50 serverem systému B a ten bude
nadále zprostøedkovávat pøedávání vech editaèních informací 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 pouívat prostøedí svého lokálního systému A.
Pøi komunikaci musí A klient Z39.50 a B server Z39.50
pouívat stejné rozhraní  to, co jeden vyle, musí druhý
pøijmout (proto pouijí napø. standard ISO 2709) a navíc
oba musí pøedávané informace stejnì interpretovat (proto
pouijí napø. UNIMARC). Ve skuteènosti je k úspìné
komunikaci potøeba víc: pro zjednoduení jsme vynechali
napø. problematiku profilù a verzí protokolu Z39.50, problematiku katalogizaèních pravidel...
V tomto okamiku u by mìlo být vzájemné postavení
protokolu Z39.50 a jazyka XML jasné. Mohou a asi i budou 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 pøipomínky. Na nìkolik nepøesností mì upozornil kolega Ale
Horák, tomu patøí mé podìkování nejvíce.
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Z39.50 A XML
Nadeda Andrejèíková
Cosmotron Bohemia s.r.o., Hodonín
V súvislosti s kooperáciou sa s týmito dvomi oznaèeniami stretávame stále èastejie. Pripomína mi to tak trocha situáciu spred pár rokov, keï bol u nás prijatý medzinárodný tandard Unimarc, s ním súvisiace Unimarc
Authority a pravidlá AACR2. V rozhovoroch knihovníkov sa neustále skloòovali tieto pojmy, i keï zo zaèiatku
nebolo hneï vetkým jasné, èo sa za nimi skrýva. Vývojová pirála ide dopredu, mnohé kninice úspene preli
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 slúia? Ako nám môu pomôc? Môeme ich
navzájom zamiena? Tieto a mnohé ïalie otázky si poloili mnohí z nás a názory na ne nie sú vôbec rovnaké. Skôr,
ako sa pokúsim vyjadri svoj názor na tieto otázky, je potrebné, aby sme si povedali, èo vlastne Z39.50 a XML je.
Z39.50
Mohla by som zaèa citáciou definície tohto protokolu priamo z normy, ale myslím, e to vôbec nie je potrebné. Definíciu i komplexný popis tohto protokolu si môe
kadý nájs na stránkach LOC (Library of Congres 
www.lcweb.loc.gov/Z39.50/agency). To, e Z39.50 je komunikaèný protokol urèený pre dorozumievanie sa informaèných systémov (IS) s cie¾om vyh¾adávania a preberania informácií nie je potrebné zdôrazòova. Treba vak
zdôrazni, e bol pôvodne prijatý ako americký národný
tandard, ktorý bol potom prijatý i medzinárodnou organizáciou pre tandardy ako ISO norma. Súèasná verzia
oznaèovaná ako verzia è. 3 bola prijatá ako norma ISO
23950. Take ide o medzinárodný tandard, ktorý je urèený pre IS ako také, v ktorých bibliografické informaèné
systémy tvoria len jednu èas. Tento protokol môeme
charakterizova tromi základnými prvkami:
1. abstraktný model pre vyh¾adávanie a prenos informácií
2. jazyk, v ktorom je presne definovaná syntax a sémantika pre vyh¾adávanie a prenos informácií tak, aby
umonil komunikáciu IS
3. predpisuje spôsob kódovania poiadaviek i odpovedí,
ktoré sú potom posielané v rámci sieovej infratrukúry.
Znamená to teda, e komunikova tak môu medzi
sebou IS, ktoré majú nad sebou implementovaný tento
protokol. Samozrejme niè nie je také jednoduché, ako na
zaèiatku vyzerá. Norma je ve¾mi veobecná. Jej najväèou 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-
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