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Johdanto
XML-dokumenttien tyylinmäärittely

3Valmiiksi määritelty HTML-sanasto
� Selaimet ymmärtävät ja osaavat näyttää
� Esim. <h1> näytetään isompana kuin <h2>
� CSS-tyyli  määrittelee muun muotoilun

3Sanastosta riippumattomat XML-dokumentit
� Elementtien nimien tulkinta pitää määritellä
� Vaatimukset monipuolisempia
� XSLT ja XPath sisällön valintaan ja järjestelyyn
� XSL-tyylinmäärittely muotoiluun



XSL-standardi
Alkuperäinen XSL

3Taustalla CSS2 ja DSSSL

3Tyylinmäärittelykieli nykyään
� XSL 1.0 W3C suositus 15/10/2001

– http://www.w3.org/TR/xsl/
� XSL 1.1 W3C työversio (WD) 12/2003

– http://www.w3.org/TR/xsl11/

3xmlns:fo=”http://www.w3.org/1999/XSL/Format”
� Muotoilun selainriippumaton XML-sanasto
� 56 elementtiä (formatting objects)
� 246 attribuuttia (properties)



XSL tyylitiedostoissa
FO-elementit

3XSLT-tulosdokumentissa vain FO-elementtejä
� HTML-elementit korvataan vastaavill a FO-elementeill ä
� CSS-määrittelyt FO-muodossa

3Esim. muunnos XHTML � FO

<xsl:template match=”p”>
<fo:block space-before.optimum="0.5cm">

</xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:template>



FO-dokumentit
Monikanavainen julkaisu

3Transformaation tulos: FO-dokumentti
� Muotoiluohjeet ja sisältö yhdessä

3FO-tyylien soveltaminen sisältöön
� FO-prosessorit (FO processor, FO renderer)

– Apache: FOP
– RenderX: XEP

� Tulosmuotona PDF, PCL, PS, RTF, SVG, print, MIF, txt

3Esim: faxi.fo, faxi.pdf



FO-puu
Puusta puuhun muunnos

3Loogisen rakenteen kuvaus: XML-dokumenttipuu

3Fyysisen rakenteen kuvaus: FO-puu
� <fo:root> - puun juurielementti (=tulosdokumentti)

– <fo:page-sequence> - useampisivuinen jakso
– <fo:flow> - dokumentin teksti ym. sisältö, joka sivutetaan

– <fo:block> - sisällön osakokonaisuudet, esim. taulukko, tekstikappale
– <fo:inline> - muotoilu block-tason elementin sisällä

� Attribuutit ominaisuuksia varten
� Osa ominaisuuksista lasketaan muotoiluvaiheessa

– Sivujen numerointi, tekstikappaleiden jako riveihin, tavutus



XSL-muotoilumalli
Muotoilun loogisen rakenteen kuvaus

3Hierarkkinen rakenne
� Region esim. <fo:region-body>, <fo:region:end>

– Sisältää suorakulmioita (blokkeja)
� Block area (suorakulmiot) esim. <fo:block>

– Sisältää toisia suorakulmioita, rivejä ja sisältöä
� Line area (rivit), FO-prosessori muodostaa

– Sisältää inline-tason elementtejä
� Inline area, esim. <fo:character>, <fo:inline>

– Sisältää toisia inline-alueita ja sisältöä

3Rakenne määrää sisällön järjestyksen sivuill a



Muotoilun ominaisuudet
Aivan kuin CSS-ominaisuudet

3Tavoitteena yhtenäiset nimet CSS- ja XSL-
muotoilun yhteisill e ominaisuuksill e ja arvoill e
� fo:block { font-family: 'New York', 'Times New Roman', serif}

� <fo:block font-family="'New York', 'Times New Roman', serif">

3Vain XSL -ominaisuudet mm.
� Merkkitason muotoilu

– Character
� Tavutuksen määrittely

– Hyphenate, hyphenation-character, hyphenation-keep, ...



FO-dokumentin rakenne
Dokumentin runko

3Esimerkki: kaksi laatikkoa, kaksi kirjainta

<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
  <fo:layout-master-set>
    <fo:simple-page-master master-name="only"> <!-- Sivutyypin kuvaus -->
      <fo:region-body/>   <!-- Sivutyyppi sisältää vain yhden alueen: body -->
    </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  <fo:page-sequence master-reference="only"> <!-- Sisältö alkaa, sivutyypin valinta-->
    <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
      <fo:block font-size="20pt" font-family="serif" line-height="30pt">A</fo:block>
      <fo:block font-size="20pt" font-family="serif" line-height="30pt">B</fo:block>
    </fo:flow>      <!-- Tulostettiin kaksi kirjainta kahteen eri laatikkoon -->
  </fo:page-sequence>
</fo:root>



FO-sivutyyppien määr itys
Sivujen rakenne: <fo:layout-master-set>

3Dokumentin alussa, <fo:root> -elementin lapsena

3Jokaiselle sivutyypill e määrittely
� <fo:simple-page-master>
� Alueiden määritys esim. <fo:region-body>

3Sivutyyppien käyttö, jos useita tyyppejä
� <fo:page-sequence-master>

– <fo:repeatable-page-master-alternatives> <!-- vaihtoehdot -->
– <fo:conditional-page-master-reference> <!-- sivutyypin valintaehdot -->

3Esim: ypt.fo, ypt.pdf



Yksinkertainen sivutyyppi
<fo:simple-page-master>

3Sivun rakenteen määrittely - attribuutit
� Sivun nimi: master-name
� Sivun koko: page-width, page-height
� Marginaalit  (kuten CSS): margin, margin-top, ...
� reference-orientation, writing-mode

3Sivun sisältämät alueet
� Sivun runko: <fo:region-body> - pakolli nen elementti
� <fo:region-before> <fo:region-after> <fo:region-start>

<fo:region-end> - valinnaisia elementtejä

3Ei mm. sisällön, taustan, reunojen määrittelyä



Vaihteleva sivutyyppi
<fo:page-sequence-master>

3Ennalta määritelty jakso sivutyyppejä

3Yksittäisten sivurakenteiden toisto, jaksotus

3Viittaus yksinkertaiseen sivutyyppiin
� Attribuutti: master-reference

3Sivun valinnan määrittely
� maximum-repeats=”2”
� page-position=”first”  muita arvoja: last, rest, any
� odd-or-even=”odd”;  even, any, inherit



Sivujaksot
<fo:page-sequence>

3Ylimmän tason elementti

3Vähintään yksi / dokumentti

3Sivutyyppien (page-master) valintajärjestys
� master-reference=”page-master-name”

3Muita attribuutteja
� initial-page-number, force-page-count, format

3Sisältömalli
� (fo:title?, fo:static-content* , fo:flow)



Staatt inen sisältö ja otsikko
<fo:title><fo:static-content>

3Otsikkoa ei tulosteta sivulle
� Käyttö ikkunan otsikkona tai esim. “ tooltip”-tekstinä

3Staattinen sisältö esitetään 
� Yhdellä alueella
� Usealla samannimisellä alueella
� Yhdellä tai useammalla sivulla

3Yleisiä käyttötapauksia
� Sivujen header- ja footer-osat
� Juoksevan sivunumeron paikka



Sisältövir ta (content flow)
<fo:flow>

3Yhden sivujakson sisältö
� Jaetaan riveiksi ja sivuiksi
� Määrää sivujen määrän

3Virran nimi: flow-name
� Oletusarvoiset nimet: fo:region-body “xsl-region-body”

fo:region-before ”xsl-region-before” ...  

3Sisältönä suorakulmiota, blokkeja

3FO-dokumentin rakenne: ks.suositus 6.4.1.6
� http://www.w3.org/TR/xsl/PageTree.gif



FO-dokumentin palikat
<fo:block>

3Dokumentin yleisin elementti
� Tekstikappaleet, otsikot, kuvatekstit jne.

3Sisältönä 
� Tekstiä (PCDATA)
� Muita block-tason elementtejä

– fo:block-container, fo:table-and-caption, fo:table, fo:li st-block
� Inline-tason elementtejä, mm.

– fo:character, fo:external-graphic, fo:instream-foreign-object,
fo:inline, fo:inline-container, fo:leader, fo:page-number,
fo:page-number-citation, fo:basic-link



Block-elementt ien käyttö
Tärkeimpiä ominaisuuksia

3Samat periytyvät ominaisuudet kuin elementill ä
<fo:flow>
� CSS-ominaisuudet ja paljon muuta

3Ominaisuuksien määritys kootusti
� Koko sisältöä koskevat ominaisuudet: fo:flow
� Vain yhtä blokkia koskevat ominaisuudet, esim.

– Sivunvaihdot, etäisyys muista blokeista

3Rivinvaihdot tekstissä: <fo:block />



Taulukot
<fo:table-and-caption><fo:table-caption><fo:table>

3Sisältömalli
� (table-column*,table-header?,table-footer?,table-body+)

3Sarakkeiden leveys pitää määritellä erikseen
� <fo:table-column column-number="3" column-width="72pt">

3Rivi sisältää vähintään yhden solun
� <fo:table-cell column-number=”3” number-columns-spanned=”2”>

3Taulukon puurakenne: ks.suositus 6.7.1
� http://www.w3.org/TR/xsl/TableTree.gif



Ulkoiset kuvatiedostot
<fo:external-graphic>

3FO-puun ulkopuoliset grafiikkatiedostot
� Koko voidaan suhteuttaa

3 Inline-tason elementti
� Block-tason elementti block-elementin sisällä

<fo:block>
  <fo:block text-align="center">
    <fo:external-graphic src="kuva.jpg"/>
  </fo:block>
  <fo:block space-before="3pt" text-align="center" start-indent="10mm"
    end-indent="10mm">Kuvateksti</fo:block>
</fo:block>



Inline-elementit
Rivien rakennuspalikat <fo:inline>

3Väliaikaiset muutokset tekstissä
� Periytyvät attribuutit käytössä (fo:flow, fo:block)
� Muutos ei katkaise riviä

3Viivojen luonti, esim. <fo:leader>

3Muita inline-tason elementtejä
� <fo:character> <fo:page-number> <fo:external-graphic>

<fo:instream-foreign-object> <fo:basic-link>

3Myös out-of-line -elementit tekstin seassa
� <fo:float> <fo:footnote>



XSL-FO - yhteenveto
Mitä pitää muistaa ?

3FO-dokumentit luodaan XSLT-muunnoksill a
� Käytetään sill oin, kun tulosmuoto on muu kuin HTML!

3FO-prosessori muotoilee

3CSS-ominaisuuksien lisäksi käytössä
� XSLT/XPath-transformaatiot
� Merkkitason halli nta
� Kaikki tulosformaatit

3Täydelli siä ilmaisia XSL 1.0 -toteutuksia ei löydy



XSL-FO verkossa
Mistä löytyy lisää tietoa:

3W3C-spesifikaatio XSL 1.0
� http://www.w3.org/TR/xsl/

3DTD FO-elementeill e ja attribuuteill e
� http://www.renderx.com/Tests/validator/fo.dtd.html

3FO-prosessoreita, testitiedostoja, esimerkkejä
� http://xml.apache.org/fop/
� http://xep.xattic.com/


