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Az SGML alkalmazása 
kiadói folyamatokban

A számítógép és a hálózat terjedése megnö
veli és átalakítja a kommunikáció szerepét. A 
kommunikációval azonban együtt kell járjon a do
kumentumok szerkezetét és megjelenítésük módját 
leíró információ átvitele is. Ahhoz, hogy a külön
féle hardver- és szoftverrendszerek között ered
ményes információcsere jöhessen létre, szükség 
van a dokumentumok szerkezetének szabványos 
leírására. Az International Standard Organization 
a dokumentumszerkezet leírására alkotta meg az 
1986-ban megjelent ISO 8879 szabványt, címe: 
Information processing -  Text and Office systems 
-  Standard Generalized Markup Language 
(SGML; szabványos, általános jelölő nyelv). Az 
SGML a következőket jelenti: Standard: nemzet
közi szabvány; Generalized: dokumentumtárolás 
semleges formátumban, generikus elemazonosí
tók használata, függetlenség rendszertől, esz
köztől, nyelvtől és alkalmazástól; Markup: a szer
kezetet kódoló karakterek beágyazása a doku
mentumba és azok elkészítésének szabályai; 
Language: bármely dokumentum leírására hasz
nálható reprezentációs metanyelv.

Az SGML megalkotásakor az ISO sok szem
pontot vett figyelembe: Rendszerfüggetlenség: az 
egyik rendszerrel előállított dokumentum feldol
gozható kell legyen bármely másik rendszerrel is. 
Eszközfüggetlenség: a dokumentum nem lehet 
valamilyen hardvertől függő. Nyelvi függetlenség: 
egyformán alkalmazhatónak kell lennie a külön
böző országokban, nem latin betűs ábécékkel is.

Alkalmzásfüggetlenség: a szabvány alapján le 
kell tudni írni nagyon egyszerű és nagyon 
összetett dokumentumokat egyaránt. Az SGML 
fejlesztése során komolyan vették azokat a krité
riumokat is, amelyek a már létező dokumentumok 
konvertálhatóságát írják elő és azt, hogy a doku
mentumok nem csak szöveges információt tartal
mazhatnak. Az SGML minden kiadói követel
ménynek megfelel, akár papír, akár képernyő a 
megjelenítés alapja.

Alapfogalmak

Az információ több szempont szerint struktú- 
rálható. Ha pl. egy könyvre gondolunk, a logikai 
szerkezethez tartozhat a cím, a szerző neve, a 
kiadó vagy a címlap egyéb információi. A könyv
ben számos fejezet, alfejezet, bekezdés, ábra, 
táblázat lehet, ezek a dokumentum elemei. A 
megjelenési szerkezet a nyomtatott vagy az elekt
ronikus közegben megjelenő elemek „külalakja”. 
Az SGML csak a logikai szerkezetre vonatkozik, 
a megjelenítésre nem.

A markup szó azt, a dokumentum adataihoz 
fűzött szöveget jelenti, amelyik a logikai szerke
zetről szóló információt hordozza. Az SGML a 
markup elkészítésének szabályrendszere. Egy 
SGML dokumentum azonosítható elemekre osz
lik, minden elem beágyazott alelemek további 
szintjeit tartalmazhatja. A dokumentum szerkeze
tét és az alkalamzott SGML-jegyeket a dokumen
tum elején a deklarációk halmaza definiálja (ka
rakterkészlet, szintaxis, opcionális jegyek stb.). A 
deklarációk egy sorozat markup utasítást írnak le, 
ezek a tag-ek jelölik a logikai elemek kezdetét 
(tag) és végét (tag). A tagekben lévő generikus 
azonosítók az információ fajtáját jelzik. A követke
ző példában a generikus azonosító az, hogy 
„könyv”, és az egészet start-tagjével, adattartal
mával és end-tagjével együtt „könyv elemnek” ne
vezhetjük. Egy könyv elem, amiben két fejezet 
van, mindkettőben cím és egy-két bekezdés, így 
néz ki:
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Kitekintés

<könyv>
<fejezet>

<cfm>.... adatok....</cím>
<bek>....adatok....</bek>

</fejezet>
<fejezet>

<cím>.... adatok....</cím>
<bek>....adatok....</bek>
<bek>....adatok </bek>

</fejezet>
</könyv>

Szükség esetén a tagben lehetnek attribútu
mok, amelyek az adott elem valamely tulajdon
ságát kódolják. Pl. egy kézikönyv első változatá
nak (tervezetének) státusz-attribútuma <man 
status = draft> lehet. Az ismétlődő begépelnivalók 
mennyiségének csökkentése érdekében az 
SGML-ben entitásokat (szövegrészeket) lehet 
definiálni, pl. a „Compact Disk Read Only Mem
ory” kifejezés beírására használható a CDROM 
nevű általános egység. A többi szöveggel való 
összekeveredés elkerülésére az egységeket a 
&CDROM alakjelöli.

A dokumentumot mindig kísérnie kell egy do
kumentumtípus-definíciónak (DTD). A DTD a do
kumentumok egy osztályát hozza létre a megen
gedhető dokumentumszerkezetek definiálásával; 
a dokumentumra érvényes összes szabályt tartal
mazza, beleértve a különböző elemek nevét, 
kapcsolatait és a lehetséges attribútumokat. A 
DTD létrehozására két módszer van. Az egyik a 
DTD szintetizálása az aktuális dokumentumok 
elemzése után (Bottom-up megközelítés), a má
sik: új DTD alkotása adott DTD-k finomításával 
(top-down módszer). A Bottom-up szerkesztéssel 
kapott DTD általában praktikus és tartalom-orien
tált, amennyiben az érintett dokumentumok tar
talma homogén. Van azonban néhány aspektus, 
ami a bottom-up módszernél elkerülheti a szer
kesztő figyelmét. Az összegyűjtött dokumentu
mok rendszerint nyomtatottak, így az azonosított 
komponensek és a közös általános szerkezet 
hajlamosak a dokumentum nyomtatott változatá
val rokonulni. A DTD tervezésekor fel kell ismerni 
az elektronikus információkereséssel kapcsola
tos komponenseket, biztosítani kell a szükséges 
keresőeszközöknek a dokumentumhoz való csa
tolását is. A top-down eljárás a specifikus felhasz
nálói DTD-ket generálisabb DTD-k finomítvá- 
nyeként határozza meg. A módszernek az az elő
nye, hogy explicit kapcsolat van a különböző

DTD-k között, ami lehetővé teszi a szervezett 
DTD-alkotást és -frissítést.

Mikor és mire használjunk SGML-t?

Az SGML melletti döntés stratégiai jellegű és 
felsőbb vezetői szinten keli megvalósulnia. A kö
vetkezőket kell megfontolni:
-  Valóban szüksége van-e a szervezetnek a 

dokumentumkezelés szabványosítására (az 
SGML meghonosítása messzire vezet, hasz
nálata fegyelmet követel)?

-  Mi lenne az SGML szerepe (a különböző 
szervezetek speciális változatokat alkothat
nak, az SGML sok információfeldolgozási fel
adat alapja lehet)?

-  Milyen típusú dokumentumokat kell szabványo
sítani (hálózaton továbbítandó dokumentumok, 
adatbázisba vagy iktató és visszakereső rend
szerbe kerülő dokumentumok, élettartamuk 
során többször frissítendő vagy átdolgozandó 
dokumentumok, többcélú dokumentumok)?

-  Kik a felhasználók, mik a szükségleteik, hol 
vannak az információforrások és mik a táro
lás, terjesztés közegei?
Az SGML alkalmazható a legszélesebben ér

telmezett kiadói tevékenységben a konvencioná
lis egyedi médiától a multimédiáig. Néhány példa 
az SGML lehetséges kiadói alkalmazásaira: fo
lyóiratok (speciális kiadványstílusok is, vagy 
olyan segédkiadványok, mint a kivonatok, előze
tes tartalomjegyzékek), könyvek, szótárak, encik
lopédiák (hipermédiaként is kezelhetők), műszaki 
kézikönyvek (különböző fajtájú információk egy 
dokumentumban, gyakori firssítés), irodai doku
mentumok, katalógusok stb. Egyetlen szervezet 
sem vezetné be az SGML-t, ha nem lehetne a 
már meglévő információkat SGML-formátumra 
konvertálni. A már papíron meglevő dokumentu
mok beszkennelhetők, a markup utólag hozzájuk 
adható. Szövegállományok és adatbázisok is 
konvertálhatók, új dokumentumokhoz már begé
peléskor hozzáadható a markup.

Néhány alkalmazás

Sok SGML-program létezik világszerte, Ka
nada, Franciaország, Németország, Svájc, Ja
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pán, Hollandia, az Egyesült Királyság és az USA 
különösen aktív, a skandináv országokban is fog
lalkoznak az SGML honosításával. Kiterjedten 
használják az SGML-t a védelmi iparban. Az USA 
védelmi minisztériuma SGML-programjában vá
zolt jövő az interaktív elektronikus műszaki kézi
könyveken nyugszik. Hasonló műszaki dokumen
tációkra irányuló munkálatok folynak a repülőgép- 
iparban, a hajóépítésben, az olaj- és gáziparban, 
valamint a telekommunikációban és az elektro
nikai iparban.

Az első nagy SGML-alkalmazás az Associa
tion of American Publishers (AAP) elektronikus 
kéziratprogramja volt. Az AAP szabvány egyik 
első alkalmazója az Elsevier lett, később több kia
dó, köztük az Addison-Wesley és a Kluwer is be
vezette. Az American Chemical Society a Chemi
cal and Engineering News kiadására használja az 
SGML-t, az Egyesült Királyságban a New Oxford 
English Dictionary SGML-kiadvány. Az European 
Patent Office (EPO) szabadalmakra alkalmazza 
az SGML-t, az ISO szabványokra, az Office for 
Official Publications of the European Com
munities többnyelvű folyóiratok kiadására. Az 
USA-ban több minisztérium is rendszeresítette az 
SGML-t a dokumentumkezelésben, köztük az en
ergetikai minisztérium, továbbá az Őfelsége Ál
lami Nyomdája az Egyesült Királyságban.

A felsőoktatási és a kutatói szférában is sok
féleképp foglalkoznak az SGML-lel. Az Associa
tion for Computers and the Humanities, az Asso
ciation for Computational Linguistics és az Asso
ciation for Literary and Linguistic Computing kö
zös mamutméretű munkája a Text Encoding 
Initiative (TEI). A TEI kezdeményezés a szöveg
kódolás irányelveinek, irodalmi és nyelvészeti 
adatok közös csereformátumának kidolgozására. 
Sokféle szövegtípushoz létezik már DTD-állo- 
mány: prózai alkotásokhoz, drámákhoz, versek
hez, szótárakhoz és beszélt szövegek átírásai
hoz. Sok hasznos SGML-munkát végeztek a 
CERN-nél (European Laboratory for Particle 
Physics), itt fejlesztették ki a hálózati terjesztés 
céljaira a HTML és a HTML Plus nevű DTD-ket.

SGML termékek

Az SGML termékek három fő kategóriába so
rolhatók: parserek (nyelvtani elemzők, pl. Omni-

Mark, Balise, DynaTag), szerkesztő szoftverek 
(SoftQuad Author-editor, Near & Far) és kiadói 
rendszerek (FrameMaker, DynaText, Mosaic, 
Netscape). Az ún. parser (elemző) programok azt 
ellenőrzik, hogy egy dokumentum megfelel-e az 
ISO 8879 követelményeinek. A szerkesztő prog
ramok az SGML dokumentumok elkészítésére 
szolgálnak. Egyesek szeretik látni, amint a mark
up hozzáadódik a dokumentumhoz, mások job
ban szeretik a WYSIWYG (What You See Is 
What You Get: azt látod, amit kapsz) üzemmódot, 
ahol nyoma sincs a markupnak, így mindkét 
üzemmódra szükség van. A kiadói szoftvernek 
nem elég pusztán egy SGML megoldást adnia, 
képesnek kell lennie általános SGML alkal
mazások kezelésére, és támogatnia kell a 
nyomtatott és az elektronikus kiadást is.

Az Author/editor SGML-alapú, WYSIWYG stí
lusú szövegszerkesztő. A SoftQuad Explorer 
újabb generációs böngésző program, amellyel a 
felhasználó többszörösen osztályozhatja a doku
mentumokat, és egy grafikus, fastruktúrájú rend
szerben böngészheti az általa épített tezauruszt, 
készíthet annotációkat és hiperkapcsolatokat is. 
A DynaText kiadói és browser rendszer, a fel
használó teljes szöveges index segítségével ke
reshet a dokumentumok között, mód van logikai 
és helyzeti operátorok használatára, kifejezések 
keresésére. Az NCSA Mosaic és a Netscape 
Navigator a hálózaton való kiadás kliens-szoftve
rei, a World Wide Weben (WWW) való böngé
szést szolgálják. (Napjainkra a robbanásszerűen 
fejlődő WWW „világhálóvá” vált, és az említett két 
WWW-browser -  különösen a rendkívül sokolda
lú Netscape -  hallatlan népszerűségre tett szert. 
Zs.B.)

Néhány hasznos URL

ftp://ifi.uio.no/SGML
http://www.sil.org/sgml/sgml.html
ftp://ftp.falch.no/pub/SGML-Tools/
http://www.w3.org/hypertext/WWW/Tools/Fil
ters.html
http://WWW.Stars.com/Vlib/Providers/Trans
lators.html
http://www.igd.fhg.de/www95.html
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