
1.0 XML (eXtensible Markup Language)

1.1. Úvod
Jazyk XML je za

�
azen mezi tzv. zna� kovací jazyky. Tento jazyk se vlastn�  vyvinul 

rozvojem knihtisku a pot
�
eby publikace textu. Od 60.letech 20.století, kdy se objevily 

první osvitové jednotky pro publikaci novin a � asopis�  jsme dnes u moderních 
tiska

�
ských stroj � , pro které není problém porozum� t formát � m PDF a PostSkript. 

Vývoj je však poznamenán vznikem systém� , které byly nekompatibilní s ostatními 
za

�
ízeními. Proto se v dokumentech musely používat obecné p

�
íkazy, které se pak 

pomocí speciálních konvertor �  p
�
evedly do jazyka srozumitelného pro konkrétní 

za
�
ízení. Byly to vlastn�  obdoby dnešních ovlada��� . Nejznám� jšími z t � chto systém�  

jsou troff a TEX. Tyto jazyky byly � ist �  prezenta� ní – dalo se pomocí nich ur � it, jak se 
mají jednotlivé � ásti textu formátovat. TEX se však hodí pouze pro zpracování 
dokument � , které chceme tisknout. Dnes je však pot

�
eba z rozmachem internetu a 

elektronických médií prezentovat publikace v logických strukturách dokumentu. 
Musíme v � d� t, že toto je nadpis a tohle zas popis obrázku. Pot � ebujeme tedy jazyk, 
který umožní ozna� it význam jednotlivých � ástí textu, a ne jejich vzhled. Takovým 
jazykem je práv �  XML.

1.2. Tvorba XML dokumentu
XML nám umož� uje definovat vlastní sadu zna� ek (tagy), které chceme v dokumentu 
používat. Dále nám tento jazyk nabízí možnost tvorby odkaz�  v rámci dokumentu i 
mezi dokumenty navzájem. Každý XML dokument se skládá z element � , které jsou do 
sebe navzájem vno

�
ené. Elementy se v textu vyzna� ují pomocí tag�  – po� áte� ní a 

ukon� ovací. Nejprve musíme v dokumentu deklarovat znakovou sadu a její kódování. 
Znaková sada nám ur � uje množství a symboliku znak �  pod ur � itými � ísly, které 
m� žeme použít v dokumentu (pro � eštinu je vhodná windows-1250). Kódování 
znakové sady nám ur � uje, jak jsou jednotlivé kódy znak�  p

�
evedeny na sekvenci bajt �  

(u XML nejrozší
�
en� jší UTF-8 nebo UTF-16). Dále je nutné konkretizovat DTD 

(definice typu dokumentu). DTD nám 
�
íká jaké elementy a atributy m� žeme 

v dokumentu použít. Navíc je zde definováno, v jakých  vzájemných vztazích mohou 
být jednotlivé elementy použity. DTD je nástroj, který hlídá správnou strukturu našeho 
dokumentu. Mezi nejznám� jší pat

�
í nap

�
. DocBook. Pokud chceme využít výhody 

DTD musíme jej definovat pomocí doctype v hlavi � ce dokumentu. Definici lze to také 
provést pomocí adresy URL. Poté je již na nás, co bude námi tvo

�
ený dokument 

obsahovat, jak chceme aby byl strukturovány a jak bude vypadat ve finální podob� . Po 
dopsání dokumentu v XML, ale také b� hem psaní se musí kontrolovat správná syntaxe 
a správnost dokumentu podle DTD.

1.3. Kontrola syntaxe dokumentu a kontrola podle DTD
Syntaktickou správnost XML dokumentu  lze kontrolovat pomocí parseru. 
Nejjednodušší je použít parser v prohlíže� ích Internet Explorer (dále IE) a nebo 
Mozilla. Pokud je dokument správn�  napsán zobrazí se nám bez problém�  v prohlíže� i, 
jinak je vypsána chybová hláška. Další nutností je také kontrola dokumentu podle 
DTD. K této procedu

�
e se op� t využívají parsery. Nyní nám však nesta� í pouhý IE, ale 

jsou využívány speciální aplikace psané v jazycích C++ nebo Java. Jeden z nejlepších 
parser �  je SP od Jamese Clarka nebo parser od Microsoftu. Pokud dokument 
odpovídá DTD je validní jinak invalidní. To, že je dokument invalidní se nevylu� uje 
s tím, že je správn�  strukturovaný. Zárove�  ale platí ,že pokud je dokument validní 
musí být správn�  strukturovaný.



1.4. Stylové jazyky v XML
Pot

�
ebou uživatele je však p

�
ehledn�  zobrazitelný dokument a ne zdrojový kód 

dokumentu. O� ekává se, že se mu informace v p
�
ehledné a atraktivní podob�  zobrazí 

na monitoru, nebo že je dostane ve vytišt � né podob� . Jednou ze základních myšlenek 
je odd� lení informa� ního obsahu od vzhledu. K tomu jak bude dokument vypadat nám 
slouží práv �  stylový jazyk. V t � chto jazycích m� žeme vytvo

�
it styl, což je definice 

grafického vzhledu jednotlivých element � . O zpracování dokumentu na základ�  stylu 
se nám stará speciální program tzv. stylový procesor. Tento program bývá v � tšinou 
integrován jako sou� ást jiných program� , proto s ním uživatel v � tšinou nep

�
ijde do 

styku. K dispozici jsou i stylové procesory, které nám umož� ují dokument nejen 
vytisknout, ale i zformátovat nap

�
. do HTML, PDF, RTF nebo PostScript. 

P
�
ipojení XML dokumentu ke stylovému procesoru se používá speciální 

instrukce stylesheet, která obsahuje dále URL adresu souboru s definicí stylu a typ 
stylu. Dokonce je možné p

�
ipojit k dokumentu více styl �  a uživatel si m� že mezi nimi 

vybírat. 
Od tv� rc�  celého XML máme k dispozici kaskádové styly (tj. definujeme 

vlastnosti elementu nap
�
. element H1 má modrou barvu, a poté kdykoliv definujeme 

v dokumentu n� jaký objekt typu H1 nemusíme op� t deklarovat jeho vlastnosti, ty už 
jsou deklarovány výše).
Dále byl vyvinut speciální stylový jazyk XSL (eXtensible StyleSheet Language), který 
slu� uje dohromady všechny známé stylové jazyky a rozši

�
uje je. V souvislosti s tímto 

jazykem existuje ješt �  XSLT (XSL Transfomations), který nám umož� uje 
transformovat XML dokument se styly nap

�
. do HTML nebo do jiné struktury XML.

1.5. Využití XML v praxi
Pokud chceme v našich aplikacích využít XML je nutností použít DTD. Ten si 

samoz
�
ejm�  m� žeme vytvo

�
it sami, ale je to velice � asov �  náro� né. V � tšinou i na 

tvorb�  DTD pracuje celý tým lidí. Dnes ale existuje již mnoho schémat na konkrétní 
aplikace. Proto je vhodné použít stávající schémata nebo je jen ú� eln�  upravit. Na 
internetu je v sou� asné dob�  n� kolik server � , které mají za úkol shromaž� ovat a t

�
ídit 

DTD. Mezi nejznám� jší pat
�
í XML.ORG (www.xml.org).                                             

XML je využitelné na tvorbu elektronických dokument �  a publikací. V tomto 
p
�
ípad�  pot

�
ebujeme mít dokument k dispozici v n� kolika formátech (tišt � ný,Web, 

CD-ROM, nápov � da v programu atd.). Pokud  budeme dokumenty do XML získáme 
tak možnost je snadno publikovat v n� kolika odlišných formátech, což je v dnešní dob�  
nezbytnost. Další úsp� ch zaznamenalo XML v oblasti elektronické komerce. Zde se 
uplat � uje jako formát pro vým� nu dat mezi obchodními partnery, mezi zákazníkem a 
firmou apod. Dnes již existuje organizace HL7, která se stará o tvorbu standard�  pro 
vým� nu dat ve zdravotnictví

Z p
�
edchozích informací by se dalo 

�
íci, že se XML nehodí pro použití v oblasti 

po� íta� ové grafiky a multimedií. Existuje však n� kolik aplikací, které XML úsp� šn�  
používají. Jedním z nich je SVG.

2.0 SVG (Scalable Vektor Graphic)  - jazyk pro popis dvojdimenzionální vektorové 
grafiky v XML

2.1 Úvod
Standard SVG je založen na technologii XML. První verze SVG1.0 byla 

doporu� ena k užívání za� átkem zá
�
í v roce 2001. P

�
i vývoji SVG se neza� ínalo od 

úplného za� átku. Byly využity už d
�
íve vypracované návrhy specifikací pro vektorovou 

grafiku, jako je na PostScriptu založený jazyk PGML od firmy Adobe (Precision 



Graphics Markup Language) nebo VML (Vector Markup Language) podporovaný 
Microsoftem.

P
�
edstavu, jakou má SVG perspektivu z hlediska komer � ní sféry, m� že 

oz
�
ejmit seznam t � ch nejznám� jších spole� ností, které se na vývoji SVG podílejí: 

Adobe Systems, AOL/Netscape, Apple, Autodesk, Canon, Corel, Eastman Kodak, 
Ericsson, Hewlett-Packard, IBM, Macromedia, Microsoft, Nokia, Opera, Oxford 
Brookes University, Sun Microsystems a další.

Z hlediska masového rozší
�
ení internetu je nejpodstatn� jší podpora SVG v 

prohlíže� ích. Zdaleka nejpoužívan� jším prohlíže� em je v dnešní dob�  MS Internet 
Explorer. Ten však p

�
ímou podporu zakomponovánu nemá. Microsoft a nap

�
. 

Netscape nám však umož� ují p
�
ipojit k Exploreru zvn� jšku nástroje ostatních výrobc� , 

které s t � mito standardy pracovat umí. Toho využila firma Adobe, která stojí v � ele 
vývoje SVG, a pro Internet Explorer vytvo

�
ila zásuvný modul (plug-in) Adobe SVG 

Viewer. Tento modul ve verzi 2.0 je možné voln�  stáhnout, a to na adrese 
http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html.

2.2. Možnosti tvorby objekt �  v  SVG
Každý SVG soubor musí mít a to na základ�  libovolné platformy p

�
íponu 

* .svg. Jazyk SVG má danou podobn�  jako XML správnou strukturu. V hlavi � ce je 
informace o verzi XML a dále pak informace o DTD (Document Type Definition). 
Mezi zna� ky <svg> m� žeme potom zapisovat t

�
i základní typy kreslených objekt �  a to 

text ,k
�
ivky a nebo cesty. Za povšimnutí ješt �  stojí, že objekt <svg> obsahuje i údaje o 

ší
�
ce a délce prostoru vymezeného pro zobrazovanou grafiku. Samoz

�
ejm�  je zde také 

definován sou
�
adnicový systém, založený na principu velikosti obrázku v pixelech. Pro 

geodetické ú� ely je tento ss také vcelku slušn�  využitelný, pouze však pro pravoúhlé 
systémy jako nap

�
. S-JTSK. Musíme si však uv � domit rozdílnost orientací os. Tozn., 

že musíme zavád� t nap
�
íklad záporné sou

�
adnice a další nevýhodou jsou pom� rn�  

velké � ísla v hodnotách sou
�
adnic.V SVG je možno také kreslit pomocí vrstev jako je 

tomu nap
�
. v AutoCadu. Ty objekty, které jsou definovány ve struktu

�
e souboru SVG 

nejvýše se nám zobrazí ve výsledné grafice nejhloub� ji. V SVG máme 
k p

�
eddefinované grafické objekty polygon, polyline, circle (kruh), ellipse a rect 

(obdélník). Dále máme možnost vkládání text � . To jo možné pomocí objektu <text>. 
Text m� žeme libovoln�  zarovnávat a definovat jeho nastavení (font, velikost, 
ukotvení). Jednou z užite� ných možností p

�
i práci s textem je možnost p

�
ipojení textu 

k zadané cest � . Nastavením p
�
íslušných atribut �  textu se dá samoz

�
ejm�  � ídit i sm� r a 

orientace SVG textu. Objekt <text> slouží pro vypsání jednoho textového 
�
et � zce. 

SVG nedokáže automaticky ukon� it � ádku � i rozd� lit slova. Použitím objektu <tspan> 
je umožn� no zalamování 

�
ádek a r � zná práce s bloky textu. Jazyk SVG také podporuje 

tvorbu kaskádovitých styl �  (CSS). Další možnost, kterou v sob�  SVG skrývá jsou 
výpln�  objekt � . Máme možnost vypl � ovat barvami, ale lze také nastavit pr � hlednost a 
sytost. K dispozici je také funkce tzv. gradientu. Ta nám zajiš� uje plynulý barevný 
p
�
echod mezi dv � ma barvami. Gradient se zadává pomocí vektoru a k výb� ru je 

lineární a radiální typ. Do vektorové grafiky tvo
�
ené pomocí SVG je také možno 

vkládat obrázky ve formátu * .jpg, gif nebo png. Obrázek se zobrazí celý nebo nad n� j 
lze definovat cestu, a potom se zobrazí pouze � ást obrázku kterým je cesta pokryta. 
Samoz

�
ejmostí je možnost vytisknutí vektorové grafiky na tiskárn�  nebo do souboru. 

SVG nám také umož� uje tvorbu dynamické vektorové grafiky. Specifikace SVG 
obsahuje anima� ní objekty, které umož� ují jednoduchou animaci objekt �  SVG. 
Vývojá

�
 SVG m� že animovat zm� ny barev, efektové filtry, m� že m� nit rozm� ry 

objektu a možná je i animace pohybu po cest � . Zajímavá je také kombinace tvorby 
animací s p

�
isp� ním funkcí javascriptu.



2.3. Výhody
Volitelná velikost SVG obrázku - bitmapová grafika sice po vytvo

�
ení m� že vypadat 

dob
�
e, ale problémy nastávají v p

�
ípad� , když je zobrazována na r � zných druzích 

monitor �  a v r � zných velikostech. Naproti tomu v SVG je možné bez obav m� nit 
velikost obrázku podle pot

�
eby, aniž by to m� lo za následek zhoršení jeho kvality. 

Výhodu libovolné velikosti vektorového obrázku oceníme  p
�
edevším p

�
i pot

�
eb�  

získání detail �  jednotlivých sekcí obrázku.
Menší velikost - vektorové obrázky budou ve stejném p

�
ípad�  po kompresi podstatn�  

menší než jejich ekvivalent v bitmapové podob� , což se projeví rychlejším a 
pohodln� jším na� ítáním www stránek p

�
i použití SVG formátu. Samoz

�
ejm� , že toto 

tvrzení platí p
�
edevším pro grafiku, která je pro vyjád

�
ení ve vektorové podob�  

vhodná. Tozn., že nap
�
. vektorové vyjád

�
ení fotky je tém� �  nemožné a nebo tak 

hardwareov �  náro� né na klienta, že je lepší použít klasické bitmapové objekty.
Kompatibilita - další výhodou je, že SVG grafika je psaná v XML, což znamená, že 
SVG jazyk pro vektorovou grafiku nám zajistí plnou kompatibilitu s jinými XML 
aplikacemi.
Interaktivita - obrázky vytvo

�
ené ve vektorovém formátu pro grafiku SVG mohou 

být dynamické a interaktivní. Je tomu tak díky objektovému modelu dokumentu 
(DOM) pro SVG, který umožní p

�
ímé a výkonné grafické vektorové animace p

�
es 

skriptování.

3.0 Zdroje literartury :
Ji
�
í Kosek : XML pro každého

internetová adresa – http://www.kosek.cz
internetová stránka – http://www.svg.webzdarma.cz
internetová stránka – http://www.adobe.com/svg

Demonstrace a inspirace co je možné dokázat a vytvo
�
it pomocí technologie SVG 

nalezneme na t � chto stránkách.


