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Představení projektuPředstavení projektu

 PotřebyPotřeby
– modernizace předmětů katedry telekomunikační technikymodernizace předmětů katedry telekomunikační techniky
– vytvoření elektronických skriptvytvoření elektronických skript

 PožadavkyPožadavky
– otevřenost formátu datotevřenost formátu dat
– platformní nezávislost na straně čtenáře (studentů) i autorů (vyučujících)platformní nezávislost na straně čtenáře (studentů) i autorů (vyučujících)
– nezávislost na výstupním zařízení (monitor, papír, ...)nezávislost na výstupním zařízení (monitor, papír, ...)
– podpora odkazů (hypertextu), možnost modularizace/segmentace textůpodpora odkazů (hypertextu), možnost modularizace/segmentace textů
– jednoduchost vytváření a srozumitelnost struktury textůjednoduchost vytváření a srozumitelnost struktury textů
– jasné oddělení struktury textů od jejich vzhledujasné oddělení struktury textů od jejich vzhledu

 CíleCíle
– vytvoření podpůrného systému pro autory elektronických skriptvytvoření podpůrného systému pro autory elektronických skript
– převedení stávajících zdrojů dat do podoby splňující požadavkypřevedení stávajících zdrojů dat do podoby splňující požadavky
– využití převedené podoby zdrojů k vytvoření elektronických skriptvyužití převedené podoby zdrojů k vytvoření elektronických skript
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Zvolené řešení – XML/DocBook Zvolené řešení – XML/DocBook (1)(1)

 Splnění požadavkůSplnění požadavků
 Další vlastnostiDalší vlastnosti

– textový formát (stačí prostý textový editor)textový formát (stačí prostý textový editor)
– hierarchické uspořádání jednotlivých částíhierarchické uspořádání jednotlivých částí
– možnost deklarace více zdrojů datmožnost deklarace více zdrojů dat
– možnost transformace tohoto formátu do jinéhomožnost transformace tohoto formátu do jiného
– možnost integrace formátu DocBook s jinými (XML-based) formátymožnost integrace formátu DocBook s jinými (XML-based) formáty
– existence dotazovacího aparátu nad dokumentem (obdobně jako u databází)existence dotazovacího aparátu nad dokumentem (obdobně jako u databází)

 Standardizovaný formát s možností rozšířeníStandardizovaný formát s možností rozšíření
 Existence nástrojů pro práci s XML, příp. DocBookemExistence nástrojů pro práci s XML, příp. DocBookem
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Zvolené řešení – XML/DocBook Zvolené řešení – XML/DocBook (2)(2)

<<bookbook lang='cs'> lang='cs'>

    <<chapterchapter>>

          <title>Základy přenosu zpráv</title><title>Základy přenosu zpráv</title>

          <<sectionsection id="kap.zaklady_prenosu"> id="kap.zaklady_prenosu">

              <title>Závěry z teorie přenosu zpráv</title><title>Závěry z teorie přenosu zpráv</title>

              <<parapara>>

Pojem <Pojem <emphasisemphasis>informace<>informace</emphasis/emphasis> přestavuje ...> přestavuje ...

<</para/para>>

              <<equationequation id="rov.sanon"> id="rov.sanon">

                  <<graphicgraphic fileref="images/eq-sanon.jpg" format="JPG" fileref="images/eq-sanon.jpg" format="JPG"//>>

              <</equation/equation>>

          <</section/section>>

    <</chapter/chapter>>

<</book/book>>

 Vytváření databáze objektůVytváření databáze objektů
– strukturování pomocí jazyka XMLstrukturování pomocí jazyka XML
– hierarchie objektů (elementů)hierarchie objektů (elementů)
– atributy objektů (elementů)atributy objektů (elementů)
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Použití DocBooku – role a akcePoužití DocBooku – role a akce (1)(1)

 Uživatelské roleUživatelské role
– autoři (učitelé)autoři (učitelé)
– administrátoradministrátor
– čtenáři (studenti)čtenáři (studenti)

 AkceAkce
– úprava a vkládání zdrojůúprava a vkládání zdrojů
– administrace zdrojůadministrace zdrojů
– generování výstupugenerování výstupu
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Použití DocBooku – role a akcePoužití DocBooku – role a akce (2)(2)

 Úprava a vkládání zdrojů Úprava a vkládání zdrojů (původní formát MS Word)(původní formát MS Word)

– poloautomatické označkování textupoloautomatické označkování textu
– dokončení značkování textu (dokument v XML)dokončení značkování textu (dokument v XML)
– převod obrázků z CDR do JPEGupřevod obrázků z CDR do JPEGu
– upload souborů do systému (na server)upload souborů do systému (na server)
– vygenerování obrázků z rovnic a vzorcůvygenerování obrázků z rovnic a vzorců
– vygenerování HTML výstupu rozpracované kapitolyvygenerování HTML výstupu rozpracované kapitoly
– kontrola výstupu a případná úprava zdrojůkontrola výstupu a případná úprava zdrojů

 Administrace zdrojůAdministrace zdrojů
– složení jednotlivých částí do celkusložení jednotlivých částí do celku
– správa souborůspráva souborů
– administrace „databáze“ vzorcůadministrace „databáze“ vzorců

 Generování výstupuGenerování výstupu
– úprava transformačních zdrojů a kaskádních stylůúprava transformačních zdrojů a kaskádních stylů
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Moduly a integraceModuly a integrace (1)(1)

 Upload souborůUpload souborů
na serverna server

 KonverzeKonverze
formátováníformátování

 Transformace zTransformace z
XML do HTMLXML do HTML
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Moduly a integraceModuly a integrace (2)(2)

 Generátor rovnicGenerátor rovnic
 Zápis pomocí TeXuZápis pomocí TeXu
 Konverze EPS do JPEGKonverze EPS do JPEG

(ořez a transformace)(ořez a transformace)
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Moduly a integraceModuly a integrace (3)(3)

 Výsledek transformace do HTML Výsledek transformace do HTML 
pomocí XSLTpomocí XSLT

 Ovlivnění vzhledu pomocí CSSOvlivnění vzhledu pomocí CSS
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Moduly a integraceModuly a integrace (4)(4)

 Příprava nadstavby -Příprava nadstavby -
grafické mapygrafické mapy

 Několik úrovní detailůNěkolik úrovní detailů
mapymapy

 Různé pohledyRůzné pohledy
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VýstupyVýstupy

 XML/XSLT (HTML/CSS) jako další zdrojXML/XSLT (HTML/CSS) jako další zdroj
 e-Skriptae-Skripta
 ObsahObsah
 Osnova předmětuOsnova předmětu
 SlovníkSlovník
 Sbírka příkladůSbírka příkladů
 Seznam rovnicSeznam rovnic
 Podklady pro prezentaciPodklady pro prezentaci
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Hlavní problémyHlavní problémy

 AutorůAutorů
– špatné oproštění se od vizuálního pohledu na skriptašpatné oproštění se od vizuálního pohledu na skripta
– obtížná shoda na stylu psaní různých autorůobtížná shoda na stylu psaní různých autorů
– obtížná shoda na způsobu segmentace textuobtížná shoda na způsobu segmentace textu
– slabé využívání vyjadřovacích prostředků DocBookuslabé využívání vyjadřovacích prostředků DocBooku

 SystémuSystému
– ukládání vzorců pouze do obrázkůukládání vzorců pouze do obrázků
– ukládání tabulek do obrázkůukládání tabulek do obrázků
– vektorové obrázky uložené v rastrovém formátu (jpeg/png/gif)vektorové obrázky uložené v rastrovém formátu (jpeg/png/gif)
– absence koordinačních nástrojů (databáze identifikátorů objektů)absence koordinačních nástrojů (databáze identifikátorů objektů)
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BudoucnostBudoucnost

 Převedení vzorců do MathMLPřevedení vzorců do MathML
 Převod vektorových obrázků do SVGPřevod vektorových obrázků do SVG
 Správa identifikátorů objektůSpráva identifikátorů objektů
 Tvorba kurzů a skript pomocí objektůTvorba kurzů a skript pomocí objektů
 Víceúrovňovost textů (obtížnost, přístup)Víceúrovňovost textů (obtížnost, přístup)
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

http://webing.felk.cvut.czhttp://webing.felk.cvut.cz

http://www.comtel.czhttp://www.comtel.cz
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