Z39.50 versus (?) XML
Stanislav Psohlavec
AiP Beroun s.r.o.
Byl jsem poádán o napsání èlánku o Z39.50 a XML.
Neèekejte technický rozbor  na ten se necítím dostateènì
fundovaný a specializovaný  chci se s Vámi podìlit spíe
o své pocity. Je zajímavé vimnout si nìkterých rysù geneze obou systémù. Srovnání je vlastnì neúèelné, protoe
Z39.50 se zabývá komplexnì komunikací mezi systémy 
od vyhledávání po modifikaci dat, zatímco XML je
v podstatì jen o formì vytváøení dokumentù a samotné
komunikace se primárnì netýká. XML se ale prvotnì zabývá formou uchování informací i formou zachování jejich významu a tím dává nezbytný základ pro obecné øeení sdílení dat a následnì i pro komunikaci.
Co si myslím o historii Z39.50.
Na poèátku Z39.50 byla potøeba komunikace mezi
konkrétními knihovnami, potøeba sdílení distribuovaných
dat. Vznik protokolu iniciovali technici  pøímo implementátoøi, moná i programátoøi. Neexistoval standard,
jeho potøeba byla evidentní, monost volné domluvy také.
Proto v roce 1970 vznikl Linked System Project. Technici
mìli, co aktuálnì potøebovali pro svou práci, vìnovali se
dál programování a implementaci. Péèi o standard pøevzaly specializované organizace.
Standard byl (a je) prùbìnì vyvíjen jako knihovnický. Charakteristické je také to, e vývoj standardu a konkrétní implementace probíhaly v podstatì paralelnì. Øekl
bych, e technici na více oddìlených pracovitích obèas
(spíe vak èasto) pøedbíhali standard. To se projevilo
v tom, e standard existuje, neexistuje vak snad ádná
kompletní implementace. Kompatibilita je èásteèná, protoe jde o kompatibilitu ji existujících systémù, které
vznikaly pro splnìní urèitých úkolù, kterými bylo prvotnì
zajitìní poskytovaných slueb (lokální knihovnické systémy).
Pøi vývoji knihovnických systémù na komerèní bázi
byla kompatibilita s jinými systémy celkem pochopitelnì
a druhotnou vlastností. Investice do zvýení kompatibility jsou zvaovány s otázkou, co taková zmìna bude stát a
co pøinese, jak zlepí prodejnost. Odpovìï na tyto otázky nebyla dosud pøíli radostná, teprve v poslední dobì
zaèíná být pøikládán potøebný význam sdílení dat. Problém je v tom, e trh pro Z39.50 je relativnì malý, pevnì
ohranièený knihovnami. Také úèelnost vyuívání samotných technických moností závisí v tomto sloitém prostøedí na mnoha dalích tìko pøedvídatelných okolnostech.
Naopak, internet a jeho standardy knihovnické prostøedí ovlivòují a pronikají do nìj velmi snadno, protoe
nabízejí øeení vyvinutá pro mnohem vìtí trh a proto velmi levná. Vytvoøení a udrení vlastního oddìleného kni-
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hovnického prostøedí je drahé a je otázkou, na jak dlouho
je vùbec reálné.
Vývoj i souèasný stav Z39.50 je charakteristický pro
aktivity vysoce odborné, specializované, ale fragmentované komunity, v ní praktická realizace obèas pøedbíhá
standardy.
Knihovnické prostøedí bylo svou snahou o standardizaci komunikace a sdílení velkých databází dlouho na intelektuální pici ve veøejné sféøe. Rozpoznání skuteèné
velikosti tohoto potenciálu vak pøilo a s nástupem a
rozíøením internetu. Internet si ale ije vlastním ivotem,
málo ovlivnìným knihovnickým prostøedím. Pøizpùsobovat se musí knihovny.
Potenciál Z39.50 je v knihovnickém prostøedí zúroèitelný. Je ale otázkou, jak dlouho bude efektivní jeho prosazování paralelnì s globální standardizací komunikace,
její souèástí je nepochybnì i prosazování XML.
Jaká je situace Z39.50 v knihovnách?
Je dobøe si uvìdomit, e v knihovnickém prostøedí
pùsobí dva subjekty:
1. Knihovny, které potøebují knihovnické systémy a mají
stoupající potøebu komunikace a sdílení dat s okolím.
2. Poskytovatelé slueb, kteøí nabízejí øeení v rùzné míøe
splòující poadavky.
Knihovnu samu nezajímá (nemusí zajímat) konkrétní
prostøedek, kterým je dosaeno cíle, ale kvalita, dlouhodobá perspektivnost a cena tohoto dosaení.
Pro poskytovatele je naopak chtì nechtì dùleité prosazení svého øeení a zúroèení investic do nabízeného øeení vloených. Protokol Z39.50 proto prosazují pochopitelnì nositelé a implementátoøi tohoto standardu.
V souèasnosti jiné komplexní funkèní øeení komunikace
nad existujícími knihovnickými systémy neexistuje, take
pøes vechny výhrady panuje shoda knihoven a poskytovatelù a vlastnì je ve jasné  klid a pohoda. Nutno si ale
uvìdomit, e nositelé know-how okolo Z39.50 mají minimální motivaci tento souèasný konsensus naruovat.
Nìkteré knihovny se ale ji nyní zabývají vyuitím
XML, konverzí UNIMARCu do XML. Dùvodem je dle
mého názoru správný pøedpoklad, e je perspektivní soustøedit se na vyuití standardu, který je prvoplánovì koncipován pro globální komunikaci a sdílení dat. Lze oèekávat, e v budoucnu tak bude mono vyuít prostøedkù, které
vznikají nezávisle na knihovnách v novém informaèním
prostøedí a které budou jeho nedílnou souèástí. Speciální
prostøedky pro komunikaci mezi knihovnickými systémy
(napø. právì Z39.50) nemusí být v budoucnu nezbytné.
Ve vývoji, který pøedcházel vzniku XML, lze pozorovat pùsobení zcela jiných mechanismù ne pøi vzniku
Z39.50. Tvùrci standardù, producenti dat a producenti
aplikací nejsou svázáni tak, jako je tomu v knihovnickém
prostøedí. Proto autoøi aplikací ve svém vlastním zájmu
respektovali ji existující standardy, take kompatibilita a
monost sdílení dat mezi rùznými aplikacemi byla vdy
velmi vysoká.
Dovolím si pøipojit krátkou informaci o XML vímající si i historického hlediska.
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Standardizace komunikace byla nutným pøedpokladem
vzniku internetu. Nejbìnìjím komunikaèním rozhraním
na www (world wide web) je protokol HTTP (HyperText
Transfer Protocol). Tento protokol slouí ke komunikaci
mezi webovým serverem a webovým prohlíeèem a k pøenosu dokumentù, které jsou realizovány zpravidla ve formátu HTML (Hypertext Markup Language). Tento formát se vyvinul velice prudce s rozvojem internetu jako
aplikace SGML (Standard Generalized Markup Language). Lze øíci, e v souèasné dobì jsou HTML dokumenty
základem pro tvorbu www stránek a jejich pøenos. HTML
je nástroj, který má pomìrnì silné prostøedky pro grafickou prezentaci dokumentù (tabulky, obrázky, zadávací
formuláøe apod.), ale neobsahuje takøka ádné prostøedky
pro popis struktury dokumentu. Proto vyplynula potøeba
standardu umoòujícího popisovat strukturu textového
dokumentu a s touto strukturou dále pracovat.
SGML vznikal u v 80. letech právì jako odezva na potøeby strukturalizace velkého objemu textových dat pøidáním významových znaèek do dokumentù. Je obsaen
v normì ISO 8879 z roku 1986. Tento jazyk je velmi obecný a z toho vyplývá i vysoká technická nároènost a tedy
i cena prostøedkù vyuívajících tohoto standardu. Prakticky se proto uchytil ve velkých firmách a státních organizacích (americké ministerstvo obrany, Boening, IBM atd.),
ale masovì se nerozíøil.
V 90. letech byl proto vyvinut skupinou XML Working
Group pod konsorciem W3C jazyk XML (eXtended Markup Language), zobecnìný znaèkovací jazyk zaloený na
SGML. Tento jazyk, vycházející ze SGML a znaènì ovlivnìný HTML oblíbeným díky své jednoduchosti, se jeví jako
velice vhodný pro zpracování textových dokumentù (a to i
strukturovaných) díky mnoha výhodným rysùm:
 XML je formát textový, tzn., e dokument je mono
vytváøet, pøenáet a zpracovávat na libovolné platformì, jakýmkoli poèítaèovým systémem, který je schopen pracovat s textovými daty, jsou vyøeeny jazykové
a kódové problémy.
 XML oddìluje popis struktury dat od jejich vlastní
prezentace (pomocí tzv. style sheetù). To umoòuje
snadnou konverzi do jiných formátù, monost prezentace dat rùznými zpùsoby, tj. pomocí jednoho style
sheetu mùeme data pøevést do HTML pro zobrazení
na monitoru poèítaèe, jiným stylem mùeme vygenerovat poscriptový soubor pro tiskárnu atd., ale i jiné
formáty tedy i UNIMARC nebo libovolný jiný textový formát.
 Kadý dokument má definovanou svoji strukturu prostøednictvím tzv. DTD (Document Type Definition).
Tato DTD mùe být unikátní pro kadý dokument, ale
mùe být také spoleèná pro celou øadu dokumentù,
které mohou vznikat kdekoli v rámci organizace nebo
tøeba celosvìtovì. Dnes ji na internetu existují knihovny DTD, kde jsou publikovány obecné pøedpisy DTD
pro konkrétní aplikace z rùzných oborù lidské èinnosti, namátkou uveïme astronomii, úèetnictví, bibliografii, tvorbu technické dokumentace, geografii, zdravotnictví... Toto umoòuje vytváøení dokumentù
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pøenositelných mezi rùznými institucemi a aplikacemi. Pøi zmìnì struktury dokumentu lze potom velmi
snadno a tedy i levnì pøenést dokument do jiné struktury.
XML je otevøený formát, jeho specifikace je k dispozici zdarma na stránkách konsorcia W3C a jeho pouití a íøení není nijak omezeno licenèními poplatky.

Technik jistì doplní i dalí charakteristiky: XML je
jednodue pouitelný na internetu, XML podporuje irokou paletu aplikací, XML je kompatibilní se SGML, XML
dokumenty jsou snadno èitelné i vytvoøitelné, poèítaèové
programy pro zpracování XML dokumentù jsou velmi jednoduché.
Otevøená je i cesta k dalímu pro mne tìko odhadnutelnému vyuití. XML umoòuje více ne jen popis prostých dokumentù. Dokumentem toti mùe být i formulace
SQL dotazu, není vylouèena ani monost dotazu na Z39.50.
Aplikace vyuívající XML mohou být technicky snadno propojitelné, je vak nutno zajistit i propojitelnost významovou. Tento fakt je v knihovnickém prostøedí velmi dobøe znám, nebo letité zkuenosti se standardy daly
poznat (nìkdy tvrdì) význam jejich existence, dodrování i jednotnosti jejich interpretace.
Pro data v UNIMARCu je pøevod do XML bezeztrátovou zmìnou formy (nikoli obsahu a èlenìní). Pøechod
na XML není tedy zavádìním nového formátu, ale spíe
interpretace tých (ji formátovaných) dat v jiné formì,
která je pøímo pouitelná v novém informaèním prostøedí
a která dovolí bez velkých investic do vlastního vývoje
vyuívat vlastností a prostøedkù v tomto prostøedí existujících a dále vznikajících. Tento trend je dle mého názoru
jednoznaènì perspektivní a je uiteèné být pøi tom.
Pøed krátkou dobou se u nás ve firmì znovu krátce otevøela diskuse zda investovat do interface Z39.50 pro nae
bibliografické produkty nebo toto pøeskoèit a orientovat se
pøedevím na vyuití XML. Závìr byl jednoznaèný.
Signifikantní mùe být i postoj firmy EX LIBRIS, která má implementován Z39.50 v rozsahu pokrývajícím poskytování dat, ale nepokládá zøejmì za perspektivní implementaci dalích vlastností nabízených Z39.50 (UpDate).
Pøi novém nasazování Z39.50 v knihovnách bych se
pøi rozhodování rozhlíel po rozsahu, úspìnosti a úèinnosti jeho nasazení na západ od naich hranic. Hodnì bych
se zamýlel i nad otázkami, v èem a proè mùe být tento
vývoj pøedobrazem vývoje u nás.
K tìmto úvahám mám vak pouze zprostøedkované
informace, které si nedovolím pøedloit jako své názory.
Dovolím si ale na závìr citovat prezidenta firmy Apache
Software Foudation pana Briana Behlendorfa, který øekl:
 ..kolem XML ji byla udìlána pøíli velká mediální bublina, je to prostì dalí krok, který pøiel po ASCII  (pro
jistotu  ASCII jedna z nejstarích norem souvisejících
s digitálními dokumenty  binární kódování abecedy).
Pozn. autora: Pøíspìvek byl zpracován s vyuitím
materiálù poskytnutých G. Krèmaøovou a K. Kuèerou.
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