EÖtupon TeÜqoc No. 11/12  >AprÐlioc 2004

7

EktÔpwsh apì thn XML: Eisagwgă
sto XSL-FO
Dave Pawson
MetĹfrash apì ton BasÐleio TsĹgkalo
me thn Ĺdeia tou suggrafèa.
To prwtìtupo keÐmeno brÐsketai ston parakĹtw diktuakì tìpo
http://www.xml.com/pub/a/2002/10/09/xslfo.html

1. Eisagwgă
΄Ενα από τα προβlήµατα που αντιµετωπίζουν ποllοί χρήστεc όταν ξεκινούν
την παραγωγή εκτύπωσηc από την XML είναι το πρόβlηµα τηc διάταξηc σεlίδαc.
Αν δεν ρυθµιστεί σωστά η διάταξη σεlίδαc, δεν έχετε πιθανότητεc να προχωρήσετε. Προτείνονταc τη lύση W3C XSL Formatting Objects, θέlω να παρουσιάσω
µία απlοποιηµένη προσέγγιση που θα δώσει στο νέο χρήστη τη δυνατότητα να
πατήσει σε στέρεο έδαφοc στο θέµα τηc διάταξηc σεlίδαc.
Ο στόχοc αυτού του άρθρου είναι να δηµιουργήσουµε την πρώτη εκείνη σεlίδα
εξόδου - αc την ονοµάσουµε πρόγραµµα ”Hello World” - µε αρκετέc πlηροφορίεc που επιτρέπουν σε κάποιο χρήστη να προχωρήσει σε πιο χρήσιµα πράγµατα.
Θα παρουσιάσω την πιο απlή από τιc διατάξειc σεlίδαc για XSL-FO, χρησιµοποιώνταc όσο το δυνατόν lιγότερα στοιχεία µπορώ από τα απαιτούµενα, ώστε να
εξασφαlίσω µία εύlογη έξοδο.
΄Ενα από τα προβlήµατα είναι ότι, σε αντίθεση µε την παραγωγή ενόc εγγράφου HTML από πηγή XML µε χρήση τηc XSLT, η επεξεργασία των απογόνων
των ριζικών στοιχείων δεν είναι µία απlή xsl:apply-templates από εντόc του
ριζικού στοιχείου. Απαιτείται ποlύ περισσότερη αρχική έξοδοc προκειµένου να
µπορέσει ο µορφοποιητήc να παράξει τιc σεlίδεc.
Αc δούµε την απαραίτητη επεξεργασία για να µεταβείτε από το έγγραφο XML
σε εκτυπώσιµο έγγραφο PDF. Κατ αρχήν, η XML πρέπει να τροφοδοτείται σε
επεξεργαστή XSLT µε µία κατάllηlη σεlίδα µορφοποιήσεων (που αναπτύσσεται
παρακάτω) προκειµένου να παραχθεί ένα άllο έγγραφο XML που χρησιµοποιεί
το διάστηµα ονόµατοc (name space) XSL-FO και προορίζεται για το µορφοποιητή
XSL-FO. Το δεύτερο στάδιο είναι η τροφοδότηση τηc εξόδου του πρώτου σταδίου
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στο µορφοποιητή XSL-FO, που µπορεί στη συνέχεια να παράξει το τεlικό προðόν:
ένα εκτυπώσιµο έγγραφο, διαµορφωµένο για οπτική παρουσίαση.
έγγραφο
XML

- έγγραφο
XSLT
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- εκτυπώσιµο
έγγραφο
XSL-FO

-

εκτυπώσιµο
έγγραφο
µορφοποιητή
XSL-FO

σεlίδα
µορφοποιήσεων
XSLT
Η προσέγγιση αυτή έχει το πlεονέκτηµα ότι το έγγραφο πηγήc XML είναι ακόµη
µορφοουδέτερο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άllεc σεlίδεc µορφοποιήσεων
XSLT για την παραγωγή άllων µέσων.

2. To èggrafo XSL-FO
Πρέπει να γνωρίζουµε για τον αρχικό στόχο τηc µετατροπήc του XSLT, το
έγγραφο XSL-FO. Το έγγραφο που παράγετε, το οποίο τροφοδοτείται στο µορφοποιητή XSL-FO, περιέχει ένα µικρό αριθµό στοιχείων:
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout-master-set>
[1]
<fo:simple-page-master
master-name="simple" >
[2]
<fo:region-body/>
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<fo:page-sequence
master-reference="simple">
[3]
<fo:flow
flow-name="xsl-region-body"> [4]
content
[5]
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</fo:root>
Αc δούµε το καθένα από τα αριθµηµένα στοιχεία µε τη σειρά.
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[1] Για να διαταχθεί το περιεχόµενο σε µια σεlίδα, ο µορφοποιητήc πρέπει να
γνωρίζει µε ποια µεγέθη έχει να κάνει. Το layout-master-set περιέχει
το [2] simple-page-master που περιέχει αυτέc τιc πlηροφορίεc, δηl. αν
χρησιµοποιείτε µέγεθοc σεlίδαc Α4 ή µέγεθοc US-letter. Περιέχει επίσηc
το στοιχείο ρεγιον-βοδψ, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ωc το κυρίωc σώµα
τηc διάταξηc σεlίδαc.
[3] Για να υποστηριχτεί η περίπlοκη σεlιδοποίηση, χρησιµοποιείται το στοιχείο
page-sequence. Για διάταξη µιαc απlήc σεlίδαc, απαιτείται ποlύ µικρό περιεχόµενο, διαφορετική από την αναφορά σε ορισµό συγκεκριµένηc σεlίδαc
(το simple-page-master).
[4] Επίσηc, εντόc του στοιχείου page-sequence υπάρχει ένα στοιχείο ροήc (ﬂow
element). Η ιδέα τηc ροήc µπορεί και να µην σαc είναι οικεία. Τη συνάντησα όταν χρησιµοποίησα lογισµικά επιτραπέζιαc τυπογραφίαc, όταν έπρεπε
να ρίξω κείµενο µέσα σε περιοχέc σεlίδαc για τη δηµιουργία στηlών σε
κάποιο κοlεγιακό περιοδικό, οπότε το περιεχόµενο έρεε µέσα σε περιοχέc
τηc σεlίδαc.
[5] Ο εντοπισµόc τηc περιοχήc τηc σεlίδαc στην οποία πρέπει να ρίξουµε το
κείµενο είναι και το σκεπτικό για το xsl-region-body. Αυτό διαφοροποιεί
το σώµα τηc σεlίδαc από τιc εξωτερικέc περιοχέc (περιθώρια, κεφαlίδα,
υποσέlιδο, κlπ.) τηc σεlίδαc. Τέlοc, κάποιο περιεχόµενο, το οποίο είναι
απόγονοc τηc κύριαc ροήc. ∆εν µπορεί να εισαχθεί απlό κείµενο εδώ, επειδή
ο µορφοποιητήc θα έπρεπε να µαντέψει τι θα θέlατε να το κάνει, εποµένωc
το πραγµατικό περιεχόµενο για τη ροή θα έπαιρνε τη µορφή
<fo:block>perieqìmeno</fo:block>
που ορίζει ένα µπlοκ κειµένου (ορθογώνιου σχήµατοc, όσο µεγάlο θέlετε,
lαµβάνονταc πlήρη lίστα των προκαθορισµένων τιµών για το καθετί) που
θα τοποθετηθεί ωc πρώτο στοιχείο επάνω στη σεlίδα.
Για να τα καταlάβετε καlύτερα όlα αυτά, αc συµπlηρώσουµε, στο εlάχιστο
δυνατό, ό,τι θα έµπαινε στη σεlίδα µορφοποιήσεων µε σκοπό να lάβει ένα απlό
έγγραφο XML και να παραγάγει ένα άllο έγγραφο XML, το οποίο στη συνέχεια
τροφοδοτείται σε µορφοποιητή XSL-FO.
∆είτε παρακάτω µία βασική σεlίδα µορφοποιήσεων XSLT για παραγωγή XSLFO:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

[1]
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xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
version="1.0">
<xsl:output method="xml"/>
<xsl:template match="/">
....
</xsl:template>

Other prototypes
</xsl:stylesheet>

[2]
[3]

[4]

[5]

Στο [1] και [2] βlέπουµε τα διαστήµατα ονοµάτων, αντίστοιχα, του XSLT
και του περιεχοµένου FO σε αυτό το έγγραφο, που διαφοροποιεί τιc αιτήσειc
µετασχηµατισµού από το περιεχόµενο εξόδου.
Αν η µηχανή XSLT δει περιεχόµενο στο διάστηµα ονόµατοc FO, απlά το
γράφει στην έξοδο, που είναι ακριβώc ό,τι θέlουµε. Το [3] lέει ότι θέlουµε
το έγγραφο εξόδου να είναι ένα έγκυρο XML, που είναι ακριβώc ό,τι είναι ένα
έγγραφο XSL-FO, ένα έγγραφο XML. Το [4] είναι το ριζικό πρότυπο, που
ενεργοποιείται πρώτο, οπότε αυτό είναι το σηµείο στο οποίο προσθέτουµε το
ουσιαστικό περιεχόµενο περιγράµµατοc που αναφέραµε παραπάνω.
Τέlοc, στο [5], µπορούµε να ξεκινήσουµε να προσθέτουµε χρήσιµεc επεξεργασίεc. Μπορούµε τώρα να συνδυάσουµε τα δύο παραπάνω κοµµατάκια για να
κάνουν κάτι χρήσιµο. Παρακάτω έχουµε µία πlήρη σεlίδα µορφοποιήσεων XSLT,
η οποία χρησιµοποιείται από τη µηχανή XSLT για την παραγωγή ενόc έγκυρου
εγγράφου XSL-FO.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
version="1.0">
<xsl:output method="xml"/>
<xsl:template match="/">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master
master-name="simple"
page-height ="29.7cm"
[1]
page-width
="21cm"
margin-left ="2.5cm"
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margin-right ="2.5cm">
<fo:region-body margin-top="3cm"/>
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<fo:page-sequence
master-reference="simple">
<fo:flow
flow-name="xsl-region-body">
<xsl:apply-templates/>
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</fo:root>
</xsl:template>
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[2]

[3]
[4]
[5]

<xsl:template match="document">
<fo:block>
<xsl:apply-templates/>
</fo:block>
</xsl:template>

[6]

<xsl:template match="head">
<fo:block>
<xsl:apply-templates/>
</fo:block>
</xsl:template>

[7]

<xsl:template match="para">
<fo:block>
<xsl:apply-templates/>
</fo:block>
</xsl:template>

[8]

<xsl:template match="em">
<fo:inline font-style="italic">
<xsl:apply-templates/>
</fo:inline>
</xsl:template>

[9]

<xsl:template match="*">
<fo:block background-color="red">

[10]
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<xsl:apply-templates/>
</fo:block>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Πριν εξηγήσουµε τη δοµή, θα πρέπει να αναφέρουµε το έγγραφο πηγήc για το
οποίο σχεδιάζουµε αυτή τη σεlίδα µορφοποιήσεων. Xεκινώ µε τροφοδοσία από
µία κατηγορία εγγράφου που έχει 4 στοιχεία, µε τη δοµή που φαίνεται παρακάτω.
Τη διατηρώ απlή διότι αναπαριστά τη µεγάlη πlειοψηφία περιεχοµένου XML που
προορίζεται για ένα έγγραφο XSL-FO. Περιέχει µόνο δύο στοιχεία µπlοκ (head
και para) και ένα εσωτερικό στοιχείο (em).
Το έγγραφό µαc περιέχεται σε ένα εξωτερικό στοιχείο εγγράφου, καθώc και
σε ένα µείγµα στοιχείων head και para που περιlαµβάνουν κάποια έµφαση:
<document>
<head>My very first xsl-fo document</head>
<para>has an <em>important</em> paragraph inside it</para>
</document>
Το µέγεθοc σεlίδαc καθορίζεται στο [1], µε χρήση ευρωπαðκών διαστάσεων.
Αllάξτε τιc βάζονταc το δικό σαc µέγεθοc χαρτιού αν είναι διαφορετικό. ΄Εχω
προσθέσει περιθώρια επειδή το περιεχόµενο που εκτείνεται προc τιc άκρεc τηc
σεlίδαc δεν είναι ευπαρουσίαστο.
Στο [2] έχω προσθέσει ένα άνω περιθώριο στην κύρια περιοχή τηc σεlίδαc.
Το [3] και [4] είναι όπωc πριν. Στο [5] έχουµε µία καθοριστική διαφορά: στο
σηµείο αυτό, όπου πριν απlώc είπα {περιεχόµενο}, χρησιµοποιώ τώρα τιc δυνατότητεc τηc XSLT για να καθοδηγήσω τη µηχανή XSLT να επεξεργαστεί το
έγγραφο εισόδου. Στο [6] η µηχανή XSLT επεξεργάζεται το στοιχείο εγγράφου
του αρχείου εισόδου XML µε παραγωγή εξόδου ενόc στοιχείου fo:block, εντόc
του οποίου τοποθετείται όlο το υπόlοιπο περιεχόµενο. Επειδή τα µπlοκ µπορούν
να εµπερικlείονται αρκετά εύκοlα στο XSL-FO, αυτό δεν είναι πρόβlηµα. Αυτό που πραγµατικά κάνει, είναι να εξασφαlίζει τη διατήρηση του περιεχοµένου
που ξεχειlίζει -δηlαδή, δεν το χειρίζεται σαφώc η σεlίδα µορφοποιήσεων - εντόc
κάποιου µπlοκ.
Στα [7], [8] και [9] επιστρέφω στον κανονικό κόσµο τηc XML και XSLT.
Η αντιστοίχηση ενόc στοιχείου του εγγράφου πηγήc και η παραγωγή εξόδου ενόc
κατάllηlου στοιχείου από το lεξιlόγιο του XSL-FO. Τα πρώτα δύο είναι ταυτόσηµα και απlώc χρειάζονται διακόσµηση, το τεlευταίο είναι εlαφρώc διαφορετικό
κατά το ότι είναι ένα αντικείµενο εσωτερικήc µορφοποίησηc και παράγει έξοδο
πlάγιαc γραφήc.

Eisagwgă sto XSL-FO

13

Το [10] είναι ο sĹkoc me ta pĹnta που δείχνει (στην έξοδο) ποια στοιχεία, αν
υπάρχουν, δεν έχουν υπαχθεί σε µορφοποίηση. Από τη στιγµή που θα εφαρµοστεί
µορφοποίηση σε όlα τα στοιχεία, τίποτε δεν θα υποστεί επεξεργασία από αυτό
το πρότυπο. Είναι καlό ωc δυνατότητα εκσφαlµάτωσηc κατά τη διάρκεια τηc
ανάπτυξηc.
Αυτή η σεlίδα µορφοποιήσεων εισάγει δύο νέα στοιχεία. Το πρώτο είναι το
στοιχείο fo:block, που χρησιµοποιείται για ποllά στοιχεία στη σεlίδα µορφοποιήσεων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο διάταξηc που χρησιµοποιείται για αναδίπlωση περιεχοµένου -σκεφτείτε το ωc στοιχείο <p> σε HTML.
Το στοιχείο fo:inline είναι ένα σύνοlο εγκlεισµού για εσωτερικά στοιχεία
σε XSL-FO. Το καθένα από τα δύο αυτά στοιχεία έχει ένα οlόκlηρο φάσµα ιδιοτήτων, εκφρασµένων συντακτικά ωc ιδιοχαρακτηριστικών, που χρησιµοποιούνται
για τη διακόσµηση του περιεχοµένου που αναδιπlώνουν.

3. ’Enarxh nèwn selÐdwn
Αc επεκτείνουµε τη δοµή του εγγράφου πηγήc για να συµπεριlάβει µία ενότητα
που θα πρέπει να έχει σηµείο έναρξηc νέαc σεlίδαc. Εποµένωc, το έγγραφο τώρα
µπορεί να έχει την εξήc εµφάνιση:
<document>
<section>
<head>My very first xsl-fo document</head>
<para>has an <em>important</em> paragraph inside it</para>
</section>
<section>
<head>The second section, starting on a new page </head>
<para>Some content in the second section</para>
</section>
</document>
Τώρα χρειάζεται να δώσουµε στιl σε αυτήν την προσθήκη, χρησιµοποιώνταc
µία από τιc διαθέσιµεc ιδιότητεc ενόc µπlοκ.
<xsl:template match="section">
<fo:block break-before="page">
<xsl:apply-templates/>
</fo:block>
</xsl:template>
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Αυτό lέει στη µηχανή µορφοποίησηc XSL-FO να δηµιουργήσει µία νέα σεlίδα
όταν βρεθεί σε ενότητα. ΄Οlα τα περιεχόµενα αυτήc τηc ενότηταc υφίστανται
επεξεργασία εντόc αυτού του τµήµατοc. Για να κάνουµε το στοιχείο κεφαlήc
να ξεχωρίζει, βεlτιώνουµε την εµφάνισή του επιlέγονταc µεγαlύτερο, έντονο
µέγεθοc γραµµατοσειράc και προσθέτονταc µικρό διάστηµα µετά το περιεχόµενο.

<xsl:template match="head">
<fo:block
font-size="14pt"
font-weight="bold"
space-after="1cm"
space-after.conditionality = ’retain’
>
<xsl:apply-templates/>
</fo:block>
</xsl:template>
Αυτό ήταν! Ανακεφαlαιώνονταc: η επεξεργασία είναι διαδικασία δύο σταδίων
µε απlά lόγια. ∆ώστε το έγγραφο πηγήc σαc και την παραπάνω σεlίδα µορφοποιήσεων XSLT σε έναν επεξεργαστή XSLT, και η έξοδοc θα πρέπει να είναι ένα
έγκυρο έγγραφο XSL-FO. Στη συνέχεια αυτό µπορεί να τροφοδοτηθεί σε µηχανή XSL-FO — RenderX ή Antenna House (εµπορικά προðόντα, µε δοκιµαστικέc
εκδόσειc) ή στην PassiveTEX ή FOP (µη εµπορικά δωρεάν προðόντα).

