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LITH-ITN-EX--05/027--SE

Att skapa en tidningsapplikation till Dreampark AB:s IPTV-portal

Andreas Eklund

Dreampark AB är ett IT-företag om bland annat håller på att utveckla ett Internet Protocoll
TeleVission (IPTV)-system. IPTV innebär att TV-signalerna som mottas av TV-apparaten sänds
över Internet. Det kan jämföras med kabel-TV där signalerna sänds via en kabel som är nergrävd i
marken. I IPTV-systemet, som Dreampark byggt,har det byggts en interaktiv meny med många olika
tjänster. Det går t.ex. att hyra de senaste filmerna som kommit ut på marknaden och se dem direkt i
TV:n. Ett flertal andra tjänster finns, men man vill ge ett större utbud av tjänster och möjligheter, så att
TV-apparaten kan användas till mer än att bara se på TV. En tjänst man vill erbjuda är möjligheten att
kunna läsa nyheterna i TV:n med bilder och text i en snygg layout. I detta examensarbete har det därför
studerats om det är möjligt att transformera textnyheter till bilder som ska kunna visas i TV:n.

Examensarbetet syftar till att utforma en layout samt någon form av transformationsmall till en
tidning applikation för Dreampark AB:IPTV-portal. Huvudsakligen avser arbetet att med hjälp av
XML/XSLT skapa en snygg, enkel och användarvänlig layout, samt ett smidigt upplägg på layout och
text så att det även för den lite ovane TV-användaren är lätt att navigera mellan de olika artiklarna och
inom de olika artiklarna. Syftet är också att hitta en lämplig storlek på text och bilder och ett lämpligt
teckensnitt för texten så att den blir lättläst i TV:n. I arbetet ska det också undersökas om det finns
möjlighet att erhålla ett kontinuerligt nyhetsflöde i ett lämpligt format, 
XML, för att placera ut nyheten i enlighet med den framtagna layouten.

För att syftet med arbetet ska uppnås har flera metoder och tillvägagångs sätt provats ut. Det första som
togs fram var ett XML-format anpassat för ett nyhetstelegram. Till den slutliga programvaran som
skapats har även en layout och en stilmall som styr denna och utgår från XML-formatet tagits fram. För
att målet ska uppnås har transformation från nyheten i XML-format gjort i tre steg. Först har en
transformation från XML-dokumentet till en FO-fil gjorts med hjälp av stilmallen (XSL), som tagits
fram. Sedan har Antenna Houses programvara, XSL Formatter V3.2, använts för att transformera

XML, XSLT, SVG, XSL-FO, Dreampark, IPTV, tidningsapplikation, bildkärm, Andreas, Eklund, Mk
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Förord
Detta  examensarbete  på  10  poäng  har  gjorts  på  uppdrag  av  Dreampark  AB  i  Norrköping.
Examensarbetet  utgör  det  avslutande  momentet  i  Högskoleingenjörsprogrammet  Media-  och
kommunikationsteknik med inriktning mot media.

Ett stort tack vill jag ge till min handledare Christian Ottosson, som varit till hjälp, med stöd och nya
lösningsidéer, när jag har kört fast. Stort tack även till Claes Buckwalter som hjälpte mig när jag satt
fast ordentligt och inte trodde det fanns någon utväg eller lösning på det problem jag stött på. Tack
också  till  Claes  för  hjälp  till  att  få  vissa  pusselbitar  att  hamna  på  plats.  Jag  vill  också  tacka
personalen på Dreampark för hjälp, stöd och uppmuntran under tiden jag gjort mitt examensarbete.

Stort tack också till min älskade Rakel Andersson, pappa Karl-Erik Eklund och syster Sara Eklund
för hjälp med korrekturläsning av rapporten.

Askeby den 6:e augusti 2005

Andreas Eklund
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Sammanfattning
Dreampark  AB  är  ett  IT-företag  som  bland  annat  håller  på  att  utveckla  ett  Internet  Protocoll
TeleVission (IPTV) -system. IPTV innebär att TV-signalerna som mottas av TV-apparaten sänds
över Internet. Det kan jämföras med kabel-TV där signalerna sänds via en kabel som är nergrävd i
marken. I IPTV-systemet, som Dreampark byggt, har det byggts en interaktiv meny med många olika
tjänster. Det går t.ex. att hyra de senaste filmerna som kommit ut på marknaden och se dem direkt i
TV:n. Ett flertal andra tjänster finns, men man vill ge ett större utbud av tjänster och möjligheter, så
att  TV-apparaten  kan  användas  till  mer  än  att  bara  se  på  TV.  En  tjänst  man  vill  erbjuda  är
möjligheten  att  kunna  läsa  nyheterna  i  TV:n  med  bilder  och  text  i  en  snygg  layout.  I  detta
examensarbete har det därför studerats om det är möjligt att transformera textnyheter till bilder som
ska kunna visas i TV:n.

Examensarbetet  syftar  till  att  utforma en layout samt  någon form av transformationsmall  till  en
tidningsapplikation för Dreampark AB:s IPTV-portal. Huvudsakligen avser arbetet att med hjälp av
XML/XSLT skapa en snygg, enkel och användarvänlig layout, samt ett smidigt upplägg på layout
och  text  så  att  det  även för  den  lite  ovane  TV-användaren  är  lätt  att  navigera  mellan  de  olika
artiklarna och inom de olika artiklarna. Syftet är också att hitta en lämplig storlek på text och bilder
och  ett  lämpligt  teckensnitt  för  texten  så  att  den  blir  lättläst  i  TV:n.  I  arbetet  ska  det  också
undersökas  om det  finns  möjlighet  att  erhålla ett  kontinuerligt  nyhetsflöde i  ett  lämpligt  format,
XML, för att placera ut nyheten i enlighet med den framtagna layouten.

För att syftet med arbetet ska uppnås har flera metoder och tillvägagångssätt provats ut. Det första
som togs fram var ett XML-format anpassat för ett nyhetstelegram. Till den slutliga programvaran
som skapats har även en layout och en stilmall som styr denna och utgår från XML-formatet tagits
fram. För att målet ska uppnås har transformation från nyheten i XML-format gjorts i tre steg. Först
har en transformation från XML-dokumentet till en FO-fil gjorts med hjälp av stilmallen (XSL), som
tagits  fram.  Sedan  har  Antenna  Houses  programvara,  XSL  Formatter  V3.2,  använts  för  att
transformera FO-dokumentet till  ett  PDF-dokument. Slutligen omvandlas PDF-dokumentet till  en
JPG-bild med hjälp av AFPL Ghostscript. Nyheten transformeras ut till ett lämpligt antal bilder, som
har en fastställd storlek, beroende på nyhetens längd. Bilderna lagras sedan i en katalog med det
unika id som nyheten har. 

Examensarbetet visar att det är fullt möjligt att ha en nyhetsfunktion i Dreampark AB:s IPTV-portal,
som kontinuerligt tar in nyheter i XML-format och gör om dem till  bilder anpassade att läsas på
bildskärmen. Det har visat sig att XSL-FO är ett lämpligt redskap, som sköter uppgiften utmärkt, för
skapandet  av  den  automatiserade  layouten.  Arbetet  visar  också  att  det  finns  en  tjänst  där  ett
kontinuerligt nyhetsflöde i XML kan erhållas. Denna tjänst är fullt användbar.

Slutligen har konstaterats att de bilder som transformeras fram och erhålls i JPG för användningen
till IPTV-portalen i framtiden skulle kunna bytas ut mot SVG-bilder. SVG står för Scalable Vector
Graphics och är ett XML-baserat bildformat framtagit av W3c. SVG är ett bildformat på frammarsch
som har sin styrka i att det både är XML-baserat och Vektorbaserat. Bilden förlorar inte kvalitet vid
inzoomning och det finns möjlighet att söka i bilderna. Fördelen att använda SVG till nyhetstjänsten
i TV skulle vara att texten framhävs bättre då denna inte behöver förstöras genom komprimering.
Om SVG används krävs att IPTV-portalen har en SVG-läsare vilket inte finns idag. Det kan också
tänkas  att  en  PDF-läsare  installerades  på  portalen  för  att  läsa  PDF  och  slippa  det  sista
omvandlingssteget, men inte heller detta är tillgängligt idag.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Dreampark AB har under en längre tid tagit  fram en portal  och ett  system för  Internet Protocol
TeleVision, IPTV. IPTV, innebär att TV-signalerna som mottas av TV-apparaten sänds över Internet.
Det kan jämföras med kabel-TV där signalerna sänds via en kabel  som är nergrävd i marken.  I
portalen finns det flera olika applikationer. Syftet med portalen är bl.a. att den på sikt ska kunna
ersätta text-TV och även bistå med nya tjänster som inte finns i TV:n i dagsläget. Av de tjänster som
erbjuds i portalen kommer nyhetstjänsten att vara en viktig del. Nyhetstjänsten kommer att bestå av
nyheter  presenterade  med  en  enkel  och  snygg  tidningslayout.  Trots  sin  enkla  layout  kommer
applikationen att  vara  så  utformad  att  användaren  känner  igen  ifrån  vilken  nyhetstjänst  artikeln
kommer. I jämförelse med text-TV kommer det, förutom denna layout, också finnas möjlighet att,
som i en vanlig papperstidning, illustrera, förstärka och framhäva artikelns budskap med hjälp av
bilder. Tanken är därmed att det, förutom att konkurrera med text-TVn, även ska vara en konkurrent
till  papperstidningen. Det  är  angeläget i  denna applikation att  inte behöva utforma specialgjorda
artiklar för IPTV, utan att kunna använda befintliga artiklar, nyhetsflöden och spridningssätt. Det är
därför viktigt att undersöka om det i dagens läge finns något format (XML-mall) eller spridningssätt
för nyhetsartiklar och nyhetsflöden. Om ett  lämpligt nyhetsformat har tagits fram är det inte helt
trivialt att omforma en nyhetsartiklar så de passar i TV:n. Arbetet kommer därför i huvudsak bestå av
att utforma en XML-mall för nyhetstjänsten, ta fram en lämplig tidningslayout för artikeln samt att
anpassa den till Dreamparks IPTV-portal.

1.2 Syfte

Syftet  med  arbetet  är  att  utforma  en  layout  samt  någon  form  av  transformationsmall  till  en
tidningsapplikation till portalen i Dreamparks IPTV. Huvudsakligen syftar arbetet till att med hjälp
av XML skapa en snygg, enkel och användarvänlig layout, samt ett smidigt upplägg på layout och
text så att det även för den ovane TV-användaren är lätt att navigera mellan de olika artiklarna och
inom de olika artiklarna. Det är här också viktigt att det klart framgår var i artikeln man befinner sig,
om det finns mer text att läsa eller om artikeln är slut. Syftet är också att hitta en lämplig storlek på
text och bilder och ett lämpligt teckensnitt för texten så att det blir lättläst i TV:n. Det är viktigt att
detta syfte uppnås för att tv-tittaren ska se det som en fördel att använda tidningen i TV:n som ett
komplement eller som en ersättare för papperstidningen och text-TV:n.

1.3 Frågeställning

Hur ska man skapa en stilig, men ändå enkel och användarvänlig tidningsdel till Dreamparks IP-TV-
portal? Hur ska man skapa en transformationsmall som läser nyhetsinformation med bilder och text
och automatiskt  visar det med en snygg, enkel  och användarvänlig layout?  Finns det  idag något
XML-format som är utformat för nyhetstjänster? Går det att med hjälp av stil, skin och layout
framhäva vilken tjänst som är upphov till artikeln?
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1.4 Metod och källor

Arbetet är både praktiskt och teoretiskt till sin natur. Det teoretiska arbetet består av att undersöka
vilka  möjligheter  det  finns  för  transformation  av  ett  XML-dokument  till  en  snygg layout,  hur
layouten ska vara upplagd och vilket typsnitt som ska användas för att det ska underlätta för läsaren
att hitta och läsa nyheterna i TV-rutan. Dessutom ska det undersökas om det finns något nyhetsflöde
som distribuerar nyheter i någon form av XML-format.

Det  praktiska  arbetet  består  av  att  ta  fram en  XML-mall  som lämpar  sig  för  nyheter  samt  en
programvara som transformerar  nyheterna till  en lämplig  och användarvänlig  layout.  En lämplig
transformationsmall, som skapar layouten, ska också tas fram. Därefter ska layout och programvara
anpassas till  Dreamparks IPTV-portal och slutligen testas och evalueras i denna. Tyngdpunkten i
arbetet kommer att ligga på den praktiska delen.
För att lösa uppgiften, att transformera ett XML-dokument till en snygg layout, finns flera metoder
och angrepps sätt. Tanken är att försöka i den mån det går att se på fördelar och nackdelar med de
olika metoderna, samt de olika angreppspunkternas begränsningar. Genom litteraturstudier, studier
av material på Internet samt samtal med lärare och handledare tas sedan den metod fram som anses
vara den mest gångbara.

Det  finns  en del  litteratur  inom området  men min  främsta  källa  har  varit  dokumentationer  och
tutorials på Internet. På Internet finns de senaste uppdateringarna av vad som har hänt inom dessa
områden, vilka är under ständig utveckling. När en bok har skrivits kan innehållet i den redan vara
gammalt  när  den  kommer  i  tryck.  Böckerna  är  därför  bara  till  hjälp  för  inhämtning  av  den
grundläggande informationen, medan detaljkunskapen får inhämtas från Internet. 
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2 Från text till layout

2.1 Vad är XML och DTD? 1

Extensible  Markup Language (XML) har  på kort  tid  blivit  ett  vanligt  sätt  att  utbyta elektronisk
information  på.  XML  är  ett  märkspråk  som
används  för  att  strukturera  innehållet  i  ett
dokument. Enkelt kan det också sägas att XML är
ett filformat, som inte är gjort för något speciellt
program eller en speciell uppgift. XML är därmed
ett s.k. universalformat d.v.s. det är tänkt att det
ska  vara  användbart  i  de  flesta  sammanhang.
XML är en av W3C största standarder. W3C står
för  World  Wide  Web  Consortium  och  är  ett
standardiseringsorgan  för  Internet  d.v.s.  de
fastställer  format  och  standarder  som  gäller  för
Internet.

Tanken  med  XML  förutom  att  det  ska  vara  ett  universalspråk  är  även  att  det  ska  vara  så
självförklarande som möjligt  och att  elementen som ingår tydlig ska förklara  vilket innehåll  det
handlar  om.  Ett  XML-dokument  är  nämligen uppbyggt av element,  taggar < ---  >.  Jämför  med
HTML, där koden är uppbyggd av taggar som beskriver hur internetsidan ska se ut, och se bild 2.1.1
för att se ett exempel på hur XML-koden kan se ut. Det ska också vara möjligt att ge en struktur till
dokumentet så att elementen har en inbördes relation till varandra. I bild 2.1.1 visas ett exempel på
hur ett XML-dokument kan vara uppbyggt. Styrkan med XML, som du ser, är att det tydligt framgår
av dokumentet vad det ska användas till, i detta fall någon form av nyhetstjänst. XML-dokumentet
säger däremot inget om hur innehållet ska presenteras eller se ut, innehåll och form skiljs helt åt.
Formen på XML-dokumentet är bara väsentlig för den som läser det,  inte för hur det sedan ska
presenteras.  För  presentationen  används  exempelvis  ett  XSL-stylesheet,  som  beskriver  hur
dokumentet ska presenteras och se ut. XSL förklaras grundligare nedan under rubriken 2.2 Vad är
XSL, XSLT, X-Path och XSL-FO?

För att kontrollera om ett XML-schema är giltigt valideras det. Valideringen innebär att innehållet
kontrolleras så att inga syntaxfel förekommer. Valideringen kan jämföras med kompilering i vanlig
programmering. För att ett dokument ska kunna valideras behövs ett schema som dokumentet kan
valideras mot.  Ett  schema är Document Type Definition,  DTD. DTD:n används för att  definiera
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Exempel 2.1.1
 
news.dtd

<!ELEMENT news (nyhet)>
<!ELEMENT nyhet (rubrik, ingress, brodtext)>
<!ELEMENT rubrik (#PCDATA)>
<!ELEMENT ingress (#PCDATA)>
<!ELEMENT brodtext (stycke+)>
<!ELEMENT stycke (#PCDATA)>

Bild 2.1.1 Exempel på hur ett XML-dokument kan se ut.
(Ett  fullständigt  XML-dokument  innehåller  även  en
doctype som refererar till DTD m.m.)



vilket innehåll  som är tillåtet  i  ett  dokument.  Det  kan jämföras med ett  schema för  en databas.
DTD:n  beskriver  hur  trädstrukturen  i  dokumentet  är  uppbyggd  och  vilka  element  som  får
förekomma, var de får förekomma och i vilken ordning de får förekomma. I exempel 2.1.1 visas hur
en DTD till XML-dokumentet i bild 2.1.1 kan se ut. DTD:n berättar att XML-dokumentet har ett
rotelement som heter nyhet. Nyhet har sedan tre barnelementet, underliggande element, som heter
rubrik, ingress och brodtext. Plustecknet efter stycke innebär att brodtext-taggen kan innehålla flera
stycken. Trädstrukturen till dokumentet finns uppritad i bild 2.2.1. För att se en lite mer avancerad
DTD se på den DTD som gjorts till mitt XML-dokument i bilaga 1.
DTD:n har sitt ursprung ifrån SGML-standarden (Standard Generalized Markup Language). SGML
utvecklades på 1970-talet i syftet att hantera text  platformsoberoende, men det slog aldrig riktigt
igenom. Dels berodde det mycket på Internet och HTML som blev en fluga och dels även på att
SGML hade många valmöjligheter i syntaxen. Valmöjligheterna gjorde att programvarorna blev både
dyra och svårhanterliga. Ett DTD-schema erbjuder däremot en mycket större kontroll. Dessutom så
krävs det inte samma kunskap för att ta fram en DTD, som att skriva SGML-kod.

2.2 Vad är XSL, XSLT, XPath och XSL-FO?2 3 4

En stor fördel med XML, som nämnts ovan, är att separera innehåll och form. Därmed inte sagt att
formen  är  oviktig.  Ofta  vill  man  använda  XML  för  att  presentera  information  med  form  och
utseende.  För  att  kunna  hantera  detta  har  en  till  XML  kompletterande  standard  tagits  fram,
eXstensible Style Sheets, XSL. XSL används för att forma om XML-dokumentet och anpassa det till
den form som lämpar sig för ändamålet. Om det handlar om XML-dokumentet i bild 2.2.1 kan det
handla om att omvandla taggarna med texten till en nyhetstext som är lätt att läsa och med en layout
där exempelvis  rubrik och brödtext  ser  olika ut  och har  olika  teckenstorlek.  XSL delas  in  i  tre
separata standarder som samverkar med varandra. Dessa är XPath, XSLT och XSL-FO.

2.2.1 XPath
Som vi sett ovan är varje XML-dokument uppbyggt i en hierarki. I DTD:n beslöts hierarkiordningen
och vilka element som fick förekomma. XML-dokumentet kan därmed beskrivas som en trädstruktur
med noder. Överst i toppen finns rotelementet som kan ha barn som i sin tur har barn o.s.v. Jämför
nodträdet med t.ex. ett släktträd där en förfader är i toppen, sedan kommer hans barn, barnens barn
(förfaderns barnbarn) o.s.v. Slutligen längst ner i
varje  gren  sitter  lövnoderna  där  i  detta  fall
textinnehållet  finns.  XPath  skapades  i  syftet  att
programmässigt  kunna navigera i  nodträden och
hämta  ut  information  från  dem.  Som bild  2.2.1
visar  kan  navigeringen  starta  vart  som  helst  i
dokumentet  för att  komma fram till  önskad nod
och  information.  Det  finns  två  olika  sätt  att
navigera i dokumentet. Man talar om absolut och
relativ  adressering.  I  den  absoluta  navigeringen
utgår  sökvägarna  från  rotnoden  i  trädet.  Den
relativa  adresseringen  utgår  istället  från
kontextnoden d.v.s. den plats där vi befinner oss i
dokumentet/nodträdet.  Bild  2.2.1  illustrerar  en
relativ  adressering.  Sökningen med X-Path görs
genom att  ”X-Path lokaliserar en nod i tre steg:
först  definieras  en  axel  (uppåt  eller  nedåt  i
strukturen),  sedan  görs  ett  nodtest  (matchning
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Bild  2.2.1  Nodträd  av  XML-schemat  som  visas  i  bild
2.1.1. De röda markeringarna visa på sökvägen som tagits
fram med XPath-uttrycket :
<xsl: apply-templets select =”..//brodtext//stycke”/>.



mot  en  given  nod)  och  till  sist  används  ett  predikat  som  med  hjälp  av  olika  funktioner  kan
specificera urvalet ytterligare.”5 När ett XPath uttryck exekveras, körs, returnerar det alltid ett helt
nodset,  den del  av trädet  som efterfrågats  i  sökuttrycket.  Detta nodset  kan givetvis  också sökas
igenom med ytterligare XPath-uttryck. XPath är ingen självstående standard, utan en kompletterande
standard som först togs fram för användning i XSLTi men som utvecklats och även används i andra
XML-standarder.

2.2.2 XSLT
XSL Transformations,  XSLT, är  som kan uttydas av namnet,  en standard för  transformation av
XML-dokument. XSLT kan exempelvis användas för att filtrera bort oviktig information i ett XML-
dokument, eller för att transformera en XML-fil från ett XML-format till ett annat XML-format. Den
sistnämnda transformationen är vanlig för att anpassa ett dokument till en applikation. Exempelvis
finns det möjlighet att transformera XML-dokumentet i bild 2.1.1 till ett annat XML-dokument som
är anpassat till en nyhetsapplikation för automatisk visning av de senaste nyheterna på Internet. För
att utföra XSLT transformationen krävs någon form av processor. I exempelvis Internet Explorer
finns det inbyggt en sådan processor. XSLT skulle kunna sammanfattas och enkelt förklaras som ett
XML-dokument som använder XPath för att plocka ut information från det nodträd i det dokument
som det verkar på och bygga ett nytt nodträd enligt den struktur som är beskriven i stilmallen (se bild
2.2.2).

XSLT  fungerar  så  att  det  använder  informationen  i  källträdet  till  det  dokument  som  ska
transformeras, för att med hjälp av en stilmall bygga upp en helt ny trädstruktur, ett resultatträd. (se
bild 2.2.2) Ett stylesheet är uppbyggt av templates som kopplas till en nod i trädet. Det använder
sedan XPath för att  matcha noderna i  källträdet till  de templates som finns i  XSLT-stylesheetet.
XML- och XSLT-dokumentet kombineras och tillsammans bildar de ett resultat med texter, bilder
och vad det mer kan behövas till en snygg layout. Ett XSL-stylesheet kan se ut enligt exempel 2.2.1
och  används  i  detta  sammanhang  för  transformation  från  XML till  en  XHTML-sida.  Överst  i
dokumentet  finns  doctypen  där  XML-version  och  teckenkodning  bestäms.  Sedan  beskrivs  den

i  Se nästa stycke för en nogrannare beskrivning av vad XSL Transformations är.
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Exempel 2.2.1

XSLT – stylesheet
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
   <html><body><xsl:apply-templates select = "//rubrik"/>
                            <xsl:apply-templates select = "//ingress"/>
    <xsl:apply-templates select = "//brodtext//stycke"/>
  </body></html>
</xsl:template>
<xsl:template match="rubrik">
   <b><xsl:value-of select="." /></b>
</xsl:template>
<xsl:template match="ingress">
   <p><xsl:value-of select="." /></p>
</xsl:template>
<xsl:template match="stycke">
   <p><xsl:value-of select="." /></p>
</xsl:template>



Bild 2.2.3  XML och XSLT-stylesheet till FO-dokument och
PDF med hjälp av FOP. (Bilden är hämtad från x-xslfo-
a4.pdf)

stylesheetversion  och  XSL-transformation  som
används.   I  xsl:template  match  = "/"  anropas sedan
rotelementet. Efter det byggs, i detta fall, HTML-
dokumentet  upp  med  dess  taggar.  xsl:apply-
templates  select  markerar  ut  vilken  nod   i  XML
dokumentet som ska användas och i template match
väljs  sedan  informationen  ut  och  hur  den  ska
behandlas och presenteras d.v.s. här kan det styras
om texten ska vara fet, vilken teckengrad texten
ska ha o.s.v. Inställningarna begränsas givetvis av
de begräsningar som HTML har. 

2.2.3 XSL-FO
XSL Formatting Objects, XSL-FO, är den sista standarden i XSL. Den används först och främst till
layout för tryck och utskrifter. XSL-FO är en mycket stor och omfattande standard. Den har den
längsta manualen bland XML-standarderna och är fortfarande under utveckling. Det är inte vanligt
att  rena  FO-dokument  skrivs.  Det  vanligaste  är
istället att det görs en XSLT transformation med
hjälp  av  en  XSL-stilmall  som  transformerar  ett
XML-dokument  till  ett  FO-dokument.  Detta
medför  att  en  layout  kan  fastställas  och  sedan
automatiserat  användas  till  oändligt  många
dokument.  FO-dokumentet  formateras  sedan
vidare  till  lämpligt  utskrifts  format.
Transformationen  från  FO  till  lämpligt
utskriftsformat, som t.ex. PDF, finns det en hel
del  programvaror  som  gör.  En  känd  gratis,
opensource-programvara, för detta ändamål, är Apaches FOP. Bild 2.2.3 illustrerar stegen från XML-
dokument och XSL-stylesheet till PDF med hjälp av FOP. Det är inte alltid det är nödvändigt att
skriva ut ett FO-dokument med hjälp av FOP. Om det önskas kan FOP göra transformationen från
XML, med hjälp av XSL-stylesheetet, direkt till en PDF. FOP-programvaran går givetvis via ett FO-
dokument först, men det är inget som användaren märker eller behöver tänka på.
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Bild 2.2.2  XSL Transformation från ett XML-format till ett
annat



I exempel 2.2.2 visas hur ett FO-dokument kan se ut. Dokumentet inleds med den XML-deklaration
som används och följs  sedan av den XSL transformation,  XSL-FO, som används i  dokumentet.
Sedan börjar uppbyggnaden av dokumentet där storlek på marginaler, sidhuvud, sidfot etc. sätts ut.
För att se hur layouten för ett FO-dokument är uppbyggd, se bild 2.2.4. Som exempel 2.2.2 visar kan
texten ligga i block eller inline. Text i blocktaggen behandlas så att när ett block avslutas och ett nytt
börjar bildas ett nytt stycke med en blankrad mellan texten i första blocktaggen och texten i andra,
jämför  med <p> taggen i  HTML. Inline elementet  däremot  används  om texten  ska  fortsätta  på
samma rad men texten önskas ändras till sitt  utseende. Man kan t.ex. markera text med fet- eller
kursivstil. Sidan kan också, som framgår av bild 2.2.4, delas in i olika sekvenser som kan behandlas
olika. Dokumentet kan också styra så att jämna sidor får en viss layout och udda en annan. Enda
svårigheten med FO är att hitta en lämplig programvara som stödjer alla de element som används i
FO-dokumentet. Eftersom FO är under utveckling krävs regelbundna uppdateringar av programvaran
för  att  alla  kommandon  ska  fungera.  Det  finns  dock  god  och  välutvecklad  programvara  på
marknaden som räcker till de flesta ändamål. Det är värt att noga kontrollera vilka FO-element som
stöds i programvaran innan ett köp. För ett XSL-stylesheet för transformering till FO se bilaga 2.
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Exempel 2.2.2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
   <fo:layout-master-set>
      <fo:simple-page-master master-name="all-pages" page-width="8.5in" page-height="11in" 

margin-top="20pt" margin-bottom="20pt" margin-left="50pt" margin-right="50pt">
           <fo:region-body region-name="xsl-region-body" margin-bottom="25pt" margin-top="10pt" 
              border="2.25pt solid gray" padding="16pt"/>
       </fo:simple-page-master>
   </fo:layout-master-set>

   <fo:page-sequence master-reference="all-pages">
      <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
         <fo:block text-align="center">
             <fo:external-graphic src="bilden.jpg"/>
         </fo:block>
         <fo:block text-align="center">
              <fo:leader leader-pattern="dots" leader-length="360pt"/>
         </fo:block>
         <fo:block font-family="sans-serif" font-size="17pt" line-height="20pt" text-align="center">

Detta är ett 
              <fo:inline font-weight="bold" font-style="italic">exempel.</fo:inline>
        </fo:block>
      </fo:flow>
   </fo:page-sequence>
</fo:root>



2.3 Vad är DOM, JDOM och SAX?6

När XML-dokument ska hanteras och behandlas är parsing ett viktigt begrepp. Med parsing menas
en komponent  som har  ansvar för att  läsa in  en XML-fil  och omvandla teckenströmmen till  en
datastruktur som kan tolkas av andra applikationer. De två vanligaste parsers är, DOM och SAX,
som har lite olika funktioner och tillämpningsområden.

Document Object Model, DOM, bygger upp ett nodträd som sedan kan hanteras med ett interface
kallat  DOM-API.  I  API:n  definieras  vilka  typer  av  noder  som  finns  i  dokumentet  och  deras
egenskaper och metoder. Det finns en stor nackdel med DOM och det är att det tyvärr kräver mycket
minne  för  att  det  inte  bara  är  dokumentet  som  ska  lagras  utan  också  mycket  information  om
dokumentet.  Något som både kan vara en fördel och nackdel är att DOM kan hanteras av många
olika programmeringsspråk. Fördelen är att  dokument är tillgängligt  på många olika plattformar.
Nackdelen blir då naturligtvis, att det blir väldigt generellt och ibland ineffektivt. Därför har JDOM
tagits fram, ett API anpassat för Java. 

Simple API for XML, SAX, läser igenom dokumentet i tur och ordning och returnerar varje enskild
del av dokumentet som begärts av applikationen som efterfrågat parsingen. SAX-parsern kan därmed
liknas vid en vanlig sax som klipper ut den information som är intressant i dokumentet och så är det
upp till applikationen att välja hur den ska hanteras. SAX-parsern är därför inte så minneskrävande
som DOM-parsern, eftersom den inte lagrar en hel trädstruktur. Fördelen jämfört med DOM är att
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Bild 2.2.4 Beskrivning av XSL-FO dokumentets uppbyggnad.



den är  mycket  snabbare  och  smidigare  när  informationen ur  ett  dokument  plockas  ut  i  tur  och
ordning.  SAX-parsern  läser  nämligen  från  början  till  slutet  på  dokumentet.  Om  informationen
hämtas ut ur dokumentet i oordning blir det ineffektivt att använda SAX. Anledningen till det är att
om information har hämtats från en plats i  dokumentet och den information som efterfrågas näst
ligger ovanför i trädstukturen d.v.s. har parsern redan passerat det efterfrågade stället i dokumentet
måste det läsas från början för att den informationen ska kunna hämtas ut. Det går alltså inte att söka
bakåt i trädstrukturen med SAX. I det fallet kan det vara lämpligare att använda DOM, där det går att
hoppa fram och tillbaka i dokumentet och därmed går det att plocka ut informationen snabbare.

2.4 Vad SVG?7 8 9 10

Bilder i datorn kan lagras på två olika sätt; antingen är de vektorbaserade eller pixelbaserade. De
vektorbaserade bildernas linjer och figurer byggs upp av vektorer som är beskrivna med hjälp av
matematiska formler. De pixelbaserade bilderna ritas istället upp, som namnet beskriver, i pixlar,
punkter. En pixel, i bilden innehåller en färg som lagrats i den för att återge bilden så korrekt som
möjligt.  Desto fler  pixlarna per  yta i  bilden desto högre upplösning har bilden.  En bild  i  högre
upplösning, innehåller mer information. Detta medför att bilden kan återges bättre och mer detaljerat,
men också att den kräver mer lagringsutrymme.

Scalable Vector Graphics, SVG är ett vektorbaserat format som använder XML för att beskriva de
objekt som ska ritas ut i bilden. SVG hör till W3C:s standarder liksom XHTML, XSL, XLink, DOM
m.fl. och kan  även integreras med dessa. I exempel 2.4.1 finns ett enkelt exempel på hur ett SVG-
dokument kan vara uppbyggt. Det inleds, som ett XML-dokument, med att först deklarera vilken
XML-version och teckenkodning som används. Sedan följer doctypen för SVG-dokumentet, där det
fastställs att detta är ett SVG-dokument. Det som sedan följer är roten till SVG-dokumentet. Under
roten finns alla  element som ritas ut  i  dokumentet  skrivna.  Rotelementet  innehåller  också några
attribut där bland annat storleken på bilden sätts. Sedan följer alla barnelement till SVG-roten d.v.s.
de element som beskriver vad som ska ritas ut i bilden. Först ritas en rektangel ut genom objektet
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Exempel 2.4.1

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" 
 "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg contentScriptType="text/ecmascript" width="300"  
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" zoomAndPan="magnify" 
contentStyleType="text/css" height="300" preserveAspectRatio=
"xMidYMid meet" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0">

<rect width="20" x="80" height="209" y="20" 
 style="fill:orange;stroke:rgb(235,69,0);stroke-
 width:1"/>
<text x="80" y="50" style="fill:black;font-size:20;
 font-weight:bold;font-family:Arial-black">

Här kommer lite text
</text>
<rect width="120" x="80" height="25" y="20" 

  style="fill:rgb(154,205,50);opacity:0.4"/>
<rect width="20" x="175" height="209" y="20" 
 style="fill:orange;stroke:rgb(235,69,0);stroke-
 width:1"/>
<line y2="10" style="stroke:black;stroke-width:2" x1="80"
 x2="80" y1="164"/>

</svg>



rect.  Dennes bredd,  width,  och höjd,  height,  samt
positionerna,  x  (position  i  bredden  av  bilden) och  y
(position i höjden av bilden),  för var rektangeln ska börja
ritas ut,  fastställs  som attribut  i  rect.  Objektet  ritas
från dess  övre vänstra kant  och positioneringen för
detta tar sin utgångspunkt från bildens övre vänstra
hörn. Vidare ställs fyllfärg och en ram runt rektangeln
in med attributet style (fill och stroke). Med attributet
style  kan  också  genomskinlighet  hos  objektet,
opacity, styras. Ett exempel på detta kan ses hos den
andra  rektangeln  i  exempel  2.4.1.  Efter
rektangelobjektet följer ett textelement som ritas ut på
samma  sätt  som  rektangeln  genom  att  x-  och  y-
position fastställs som attribut. I style-attributet ställs
textens font, fontstorlek och övriga utseende in. SVG-
dokumentet i exempel 2.4.1 innehåller även ett line-
element. Line-elementet ritar ut en linje och attributen
x1, y1, x2 och y2 sätter linjens start och slutpunkt. SVG-dokumentet läst och ritat med hjälp av en
SVG-viewerii ser ut som bild 2.4.1 visar.

De olika elementen d.v.s. objekten som ritas ut i SVG-bilden läggs i olika lager. Det objekt som
ritats  ut  först  ritas längst  ned och de objekt  som ritas efter  hamnar i  nya lager över de tidigare
objekten. I bild 2.4.1 illustreras det hur detta kan se ut. Här kan ses att den rektangel som ritas ut
först i SVG-dokumentet i exempel 2.4.1 också är det objekt i bilden som hamnar längst ner. Texten
som ritas efter läggs över den rektangeln. Den blågröna rektangeln som sedan ritas är genomskinlig,
men texten hamnar under den. Den sista rektangeln ritas helt ogenomskinlig. Eftersom den läggs
över texten försvinner delar av texten bort  helt. Ordningen som objekten ritas ut  i är därför inte
oviktig.

SVG är på stor frammarsch och det har ett stort användningsområde. Fördelen med SVG är att det är
väldigt flexibelt. Eftersom SVG-bilden är vektorbaserad, d.v.s. beskriven med matematiska formler
blir inte bilden sämre i kvaliteten om man zoomar in i den. Detta kan jämföras med JPG-bilden som
blir pixlig vid kraftiga inzoomningar. Dessutom består SVG-dokumentet enbart av text. Texten tar
väldigt liten plats och därmed går det snabbt att skicka den över Internet. Eftersom SVG-dokumentet
även är ett XML-dokument är det inte några problem att med hjälp av XPath se om bilden innehåller
en  viss  text.  Detta  skulle  kunna  användas  i  sökfunktioner  på  Internet  för  att  ännu  noggrannare
specificera vad bilden ska innehålla. SVG används i dagsläget mycket till kartor och kartvisning. Vid
zoomning i kartan behövs inte en ny karta läsas in eftersom SVG-bilden behåller sin skärpa.

ii Programvara som används för att rita upp SVG-bilderna från deras dokument. Bl.a. Adobe har en plugin till Internet
Explorer som kan installeras för att SVG-bilder på hemsidor ska kunna hanteras. Det finns även  programvaror som ritar
upp och hanterar SVG-bilder.
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Bild  2.4.1  SVG-bild  utritad  från  dokumentet  i
exempel 2.4.1



3 Text och layout

3.1 Hur läser vi?11 12 13

När vi en gång lärde oss att läsa började vi med att stava oss fram till orden bokstav för bokstav och
försökte foga dem samman till ord. Efter ett tag när läshastigheten ökat behövs inte orden längre
stavas  fram  utan  hjärnan  lagrar  fler  och  fler  ord  som
ordbilder d.v.s. det räcker med en snabb blick på ordet för
att det ska uppfattas vilket ordet är och dess betydelse.
Efter ytterligare ett tag när läsvanan ökat ytterligare kan
läsaren lära sig att uppfatta flera ord samtidigt. Det räcker
då, för den vane läsaren, med att ögat stannar upp tre till
fyra gånger per rad för att  informationen ska uppfattas.
Ögat  måste  nämligen stanna upp för  att  det  ska  kunna
registrera  information.  Att  vi  läser  med  ordbilder  kan
tydligt märkas vid korrekturläsning då det kan vara svårt att hitta stavfel, eftersom hjärnan gör om
bokstäverna till ordbilder.

För att ögat ska kunna registrera informationen med bara tre till fyra stopp, fixeringspunkter, krävs
det att typografin är väl anpassad så att tydliga ordbilder skapas. Det som påverkar lättlästheten hos
en text är flera olika faktorer; radlängd, bokstavsstorlek och att radavstånden är rätt anpassade till
varandra. ”Typografin är [dock] ingen vetenskap, det är en konstart. [...]  Skicklig formgivare blir
man inte bara genom att bara tillämpa rätt regler. Detta innebär ändå inte att god typografi bestäms
av tycke och smak och att det inte finns absoluta typografiska sanningar.”14 

För att en tydlig ordbild ska framstå i texten påverkar, som ovan konstaterats, längden på varje rad,
bokstävernas storlek och avståndet mellan raderna. När man, som i exempelvis Sverige, läser från
vänster  till  höger  ska  blicken  leta  sig  tillbaka  från
högerkanten till nästa rad på sidan. Det är då viktigt att
det  är  tillräckligt  med  radmellanrum,  så  att  ögat  inte
behöver anstränga sig för att hitta tillbaka. Texten blir då
jobbig och tungläst.  Avståndet mellan raderna, baslinje
till baslinje,  kägeln, ska vara åtminstone lika stor,  men
helst  större,  än teckengraden, storleken på bokstäverna.
För att ögat lätt ska hitta till nästa rad är det också viktigt att raderna inte är för långa. Det ska inte
vara några problem för ögat att hitta nästa rads begynnelseord. Teckengraden, är också en faktor som
påverkar läsbarheten i texten. 

Det  finns  också  andra  faktorer  som  påverkar  ordbildens  tydlighet.
Tillriktningen,  det  optiska  avståndet  mellan  bokstäverna,  är  av  stor
betydelse  för  hur  lätt  ordbilderna  registreras.  Mellanrummet  mellan
bokstäverna är också viktigt för hur lätt ordbilderna uppfattas. Ett tätare
mellanrum  ger  större  slagkraft  och  gör  trycksaken  intressantare.
Bokstäverna ska därmed inte sitta så tätt att det går ut över läsbarheten på
texten. Detta gäller givetvis också en för gles sättning av bokstäverna.15
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Bild 3.1.2 Utmarkerade fixeringspunkter.

Bild  3.1.3  Tätsittande  tecken
som gör texten svårläst.

Bild 3.1.1 En ordbild som hjärnan registrerar den
när vi läser.



3.2 Vad gör en text lättläst?16 17 18

Det finns flera olika faktorer som påverkar om en text är lättläst eller inte. Som ovan nämnts är
tydligheten hos ordbilderna en faktor som påverkar. Tydliga ordbilder gör texten lättläst. Se ovan,
3.1  Hur läser vi?, för att se vilka faktorer som påverkar tydligheten hos ordbilden. Det är förutom,
en tydlig ordbild,  flera andra faktorer som styr vad som gör att  en text  uppfattas lättläst.19 Ord-
mellanrummen måste vara tillräckligt stora, så att orden inte flyter ihop. Är de däremot för stora är
det svårt att uppfatta grupper av ord när ögat fixerar vid en fixeringspunkt. Det krävs då att ögat
stannar vid flera fixeringspunkter. Texten upplevs då svår och tungläst.

Det finns två huvudgrupper av typsnitt,  Antikva och Sanserif.  I tryckt form är Antikva den som
lämpar sig bäst för stora textmängder.20 En anledning till detta är att serifferna d.v.s. flaggorna och
fötterna på bokstäverna, gör att man lättare uppfattar ordbilderna. Serifferna är också med och håller
ögat  i  radens  linje.  Dessutom har  de  inre  formerna  i  Antikva  en  mer  framåtsträvande rörelse  i
läsriktningen, som skapar ett större flyt i textläsningen. Sanserif däremot upplevs mer statisk. Den
lämpar sig istället till mellanrubriker i en text och till affischer som ska läsas på långt håll. Sanserif
kan även användas till kortare textgrupper som bildtexter och ingresser.

Förutom ovannämnda faktorer påverkar också tryckskärpan och val  av papper avsevärt.  Det  kan
fastställas att ”reglerna” för vad som gör en text lättläst i tryck inte helt kan appliceras på text för
bildskärm. Vilka faktorer avgör då vad som gör en text lättläst på bildskärmen?

3.3 Att läsa på bildskärmen21 22 23

Det första som kan konstateras är att bildskärmen har flera begränsningar. Att sitta och läsa långa
texter på bildskärmen är tröttsamt. Förutom att det är tröttsamt tar det mycket längre tid. En person
med  normal  läskunnighet  läser  460  ord/min  på  papper,  medan  samma  person  bara  läser  150
tecken/min på bildskärmen.24 Kortare texter skumläses därför ofta på bildskärmen medan längre
texter skrivs ut på skrivaren.

Den dåliga upplösningen på skärmen ställer också höga krav på brödtexten. Bildskärmen kommer
långtifrån upp i samma upplösning som skrivaren. Detta sätter större krav på att teckenformerna är
öppna och enkla. Tyngdpunkten ligger inte längre på elegansen hos tecknen, utan på robusthet och
tyngd  hos  dessa.  Den  dåliga  upplösningen  på  bildskärmen  medför  också  att  det  är  viktigt  att
teckenmellanrummen och ordmellanrummen är tydliga och stabila,  så att  det  inte är  problem att
uppfatta  tydliga  ordbilder.  Det  finns  speciella  teckensnitt  som  är  just  lämpade  för  läsning  på
bildskärmen.  De  bäst  anpassade  är  Verdana  och  Georgia,  se  närmare  3.6  De  skärmanpassade
typsnitten, för en utförligare beskrivning av dessa teckensnitt.

Svårigheten att  läsa  text  på bildskärmen ställer  stora  krav på  den text  som ska läsas.  Detta  gör
layouten för bildskärmen i princip omvänd mot hur man gör layout för en trycksak. Texten bör ha ett
rakt språk och vara indelad i små stycken, som enkelt kan väljas eller väljas bort. Varje nytt stycke
bör ha en blankrad mellan sig och texten bör innehålla många beskrivande rubriker som är tydligt
placerade i  en rubrikhierarki.  Detta är viktigt  för att  innehållet ska struktureras för läsaren så att
denne kan hitta i artikeln och läsa de stycken som uppfattas intressanta. Den tysta typografins princip
är det som gäller d.v.s. formgivningen ska inte ta uppmärksamheten hos läsaren, utan det ska vara en
kanal som gör det lättare för läsaren att ta till sig det budskap som texten förmedlar. ”Strukturen
måste kommuniceras med grafiska hjälpmedel som etiketter, plattor och linjer. Sidan bör också ha en
meningsfull  fokuspunkt  som man kan  orientera  sig  utifrån.  Ljusflöde  och  markeringar  är  också
viktiga så att man kan förflytta sig på sidan utan att tappa överblicken.”25  
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För att få en så dynamisk form som möjligt på texten bör både Antikva och Sanserif blandas i texten.
Detta gör att det är lättare att ta till sig den. Men det man först och främst måste tänka på är ändå
läsbarheten i texten. För tryck finns en regel som säger att Antikvor fungerar bäst till brödtext och
Sanserif bäst till rubriker. Antikvorna anses bäst för böcker och löpande text, när det gäller tryck, av
den orsaken att det har en stor variation mellan tunna och breda hårstreck. Detta skapar en vacker
textbild  som gör det  lätt  att  känna  igen  tecknen.  Dessutom binder  serifferna samman orden till
tydliga ordbilder. För bildskärmen är det omvänt. Antikvan får motsatt effekt. Läsbarheten för texten
blir inte bättre när den används i brödtexten, utan tvärt om blir den mer svårläst. En anledning till
detta  är  att  tecknen  måste  kantutjämnas  på  skärmen,  så  att  de  liknar  utskrifts  typen,  eftersom
bildskärmen inte  har  lika  hög upplösning som skrivaren d.v.s.  bildskärmen kan inte  rita  ut  lika
många pixlar som skrivaren skriver punkter. Tecknen som därmed blir tydliga och bra i tryck blir
inte tydliga på skärmen. Seriffer och liknande blir fula pixelklumpar som gör att det blir kladdigt och
svårläst. För skärmbruk bör därför teckensnitt som är anpassade för bildskärmen användas och det är
oftast att föredra att använda Sanserif till mycket text.

3.4 Vad påverkar om en text på bildskärmen är lättläst?26 27 28

Det finns många olika faktorer som påverkar om texten på bildskärmen är lättläst. För det första kan
konstateras att det delvis är andra villkor för en text anpassad för
skärmläsning, än en text avsedd för tryck. För skärmtexten är inte
stilen och uttrycksfullheten det viktigaste längre, utan läsbarheten
är det man först ska ta hänsyn till. Det finns ett antal teckensnitt
som är anpassade för skärmläsning. När dessa tagits fram har det
först  och  främst  tagits  hänsyn  till  läsbarheten.  Det  finns  flera
faktorer  som  påverkar  läsbarheten.  ”Viktigast  för  typsnitt  på
skärmen  är  kombinationen  av  teckenform och  teckenmellanrum
och  inte  minst  ordmellanrummens  storlek.”29 För  ordmellan-
rummen är det viktigt att de är lagom anpassade och att de är lagom
mycket större än teckenmellanrummen. 

Tecknen  som  är  anpassade  för  bildskärmen  har
några utmärkande särdrag. De är lätta att särskilja
från varandra, har öppna former, små särskiljande
detaljer och tecknen skiljs åt från varandra med luft
och stora teckenmellanrum, som underlättas av de
enkla formerna och linjerna. Det finns tyvärr några
få teckensnitt  som klarar dessa krav. Georgia och
Verdana är exempel som klarar dessa krav utmärkt.
I  bilden  3.4.1  intill,  finns  ett  exempel  på  hur
Georgia och Verdana ser ut. Förutom Georgia och
Verdana  finns  det  andra  typsnitt  som  följer
ovannämnda krav, även om de inte gör det lika bra.
Två kända typsnitt är Arial och Times New Roman. 

Den stora skillnaden mellan teckensnitten för bildskärmen och teckensnitten som är anpassade för
tryck är dessutom att hos teckensnitten anpassade för bildskärmen är teckenmellanrummen ganska
stora  och  lika  stora  mellan  varje  tecken.  Dessutom är  ordmellanrummen  större  än  hos  typsnitt
anpassade  för  tryck.  De  bör  dessutom  vara  optiskt  mindre  än  radmellanrummen.  Radavståndet
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Bild 3.4.2 Tecken med kantutjämning.



däremot behöver inte vara större än för en trycksak, men det bör vara bra balanserat för att tecken
och ord lätt ska kunna urskiljas. Ett lämpligt radavstånd är ungefär 140 % större än teckengraden.

I viss grafisk formgivning kan det hända att samma teckensnitt vill användas till skärmvisning som
till de produktioner som vanligtvis används i  tryck. Tecknen kan då lämpligen sparas som GIF-
bilder. Tecknen blir då visade med kantutjämning eftersom skärmen inte har samma upplösning som
skrivaren. Skärmen har 72 ppi (pixels per inch) vilket ungefär kan jämföras med en skrivare som har
från  600  dpi  (dots  per  inch,  ungefär  jämförbart  med  ppi)  till  flera  tusentals  dpi.   Den  låga
upplösningen på skärmen kan ställa till stora problem för läsbarheten vid små teckengrader. Tecknen
blir då grötiga, suddiga, röriga och svårlästa (Se bild 3.4.2). Ovan nämndes att tecknen på skärmen
ibland tvingas kantutjämnas. Kantutjämningen innebär att man gör en mjuk övertoning för att skapa
de runda formerna på bokstäverna. Bokstäverna i de mindre teckengraderna är kanske inte bredare än
2 eller 3 punkter och av dessa ska det skapas en mjuk övergång. Nedtoningen måste oftast vara i 2-3
punkter. Detta medför att själva toningen måste börja i tecknet som skalas av d.v.s. inte bara kanten
utjämnas  utan  också  tecknet.  Därför  bör  dessa  teckensnitt  med  mycket  kantutjämning  endast
användas i rubriker och text med större teckengrader när stor vikt läggs vid ett visst typsnitt för att
t.ex. framhäva budskapet i texten och ge läsaren rätt känsla och en vink om vad den handlar om
innan den är läst.

3.5 Att exponera tecken på bildskärmen30 31

Det finns idag flera sätt att exponera tecken på skärmen, som t.ex. ClearType och Cool Type, men vi
ska  koncentrera  oss  på  de  två  som  fanns  när  Stefan  Lundheim  skrev  artikeln  ”Uppochned”.
Anledningen till detta är att den senare teknologin inte krävs för visning på TV-skärmen. För dessa
två  tekniker  exponeras  tecknen antingen som punktuppbyggda skärmfonter  s.k.  bitmaps  eller  så
rastreras  de  med  hjälp  av  konturtecken  s.k.  Truetype.  Adobes  Truetype  1  använde  länge
bitmapsfonter  som  var  anpassade  för  skärmens  upplösning  för  att  ge  en  bra  teckenåtergivning.
Problemet med bitmapsfonter är att det inte går att zooma i dem utan att de blir pixliga och fula
d.v.s. varje bitmapsfont går endast att användas till en teckengrad. Rastreringstekniken går istället ut
på att man utgår från teckensnittets teckenkonturer och rastrerar fram ett tecken med hjälp av olika
hintningar. Samma teknik, som används för att rastrera fram dessa tecken till bildskärmen, används
också och är tagen från rastreringen av tecken vid utskrift på skrivare. Varje teckens konturlinjer är
uppbyggda av matematiska beskrivningar med vektorer. Detta medför att dessa tecken kan förstoras
och manipuleras utan att de mister någon kvalitet. När tecknet sedan tagits fram tar en Raster Image
Processor (RIP) och gör om teckenkonturerna till en fylld yta. Alla bitmapsversioner av bokstäverna
blir därmed överflödiga eftersom Truetype-hintningeniii sköter deras jobb. För att återskapa tecknen
skapas tecknen mot den bakgrund som bildas i bildskärmens pixelmatris. 

Det är därmed inte sagt att det är helt lätt att rastrera tecken till en bildskärm. Vad händer t.ex. med
de tecken där teckenkonturerna skär mellan två pixlar när de ska översättas till bildpunkter? Eller
vad händer om tecknen på annat sätt är missanpassade till skärmens punktmatris? Hintningen, som
nämndes ovan, ger instruktioner om hur teckenkoden ska återges när dessa problem uppstår p.g.a. att
skärmupplösningen  inte  är  tillräckligt  hög.  AMT har  utvecklat  ett  system som använder  denna
teknik, men de har inte visat på några lysande resultat. Däremot har True-type, som använder sig av
samma teknik, visat resultat på tecken som är mycket bra rastrerade för skärmläsning. Microsoft har,
vid  utvecklingen av  Truetype,  lagt  stor  vikt  på kvalificerad hintning.  Instruktionerna  i  Truetype
ligger i fonten och kan därför styra och anpassa tecknen i detalj. Hintsen kan därmed styra fonten och
ge den  olika  utseenden i  olika  grader  för  att  optimera  läsbarheten.  De kan också  styra  tecken-

iii  Se nästa stycke för en utförligare förklaring av truetypehintningen
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mellanrumen i olika teckengrader och därmed göra texten så lättläst som möjligt. Bitmapsbilderna
däremot följer i så stor utsträckning som möjligt teckenkonturerna till bokstäverna. Detta sker på
bekostnad av läsbarheten i de mindre graderna och är en av de stora anledningarna till att Truetype-
teckensnitten lämpar sig bättre för skärmvisning. 

3.6 De skärmanpassade typsnitten32 33 34

Som ovan nämnts finns det typsnitt som är anpassade speciellt för textläsning på bildskärmen. Bland
annat har Microsoft och Adobe tillverkat typsnitt som är tänkta först och främst för bildskärmen.
Microsofts fonter har ändå ett stort försprång. För det första är de gratis, vilket inte Adobes fonter är.
Dessutom ”För löpande text är Microsofts Verdana och Georgia överlägsna.”35 En stor styrka hos
Verdana och Georgia är att de är s.k. True-type fonter, se 3.5 Att exponera tecken på bildskärmen för
ytterligare beskrivning. Det innebär att det satsats på att göra bitmap-tecken i de viktiga storlekarna
8-12  punkter.  Från  dessa  bitmaps-tecken  har  sedan  True-type  tecknen  tagits  fram.  True-typen
anpassar  sedan  teckenkonturerna  till  de  teckenformer  som  arbetats  fram  med  bitmapstecknen.
Tecknen följer inte alltid de ursprungliga teckenformerna (ifrån bitmapsen) i alla teckengrader, utan
anpassas med hjälp av hintsen så att de blir så lättlästa som möjligt och följer inte konturerna till
fullo. 

De mest utmärkande dragen hos Verdana och Georgia är att de har lika stora mellanrum mellan alla
bokstäverna.  I tryck är det viktigt  att  ha olika bokstavsmellanrum för att  ordbilderna tydligt ska
komma fram. På skärmen är det motsatt som gäller d.v.s. lika stort mellanrum mellan bokstäverna
ökar flytet i läsandet och gör texten mer lättläst. Denna egenskapen hos Georgia och Verdana är
därför minst lika viktig som formerna på bokstäverna. 

Verdana är en Sanserif. Några utmärkande drag hos den är de generösa och jämna teckenmellanrum
(som  ovan  nämnts)  som  gör  att  tecknen  tydligt  kan  skiljas  åt  även  i  små  grader,  tecken-
mellanrummen  skapar  tydlighet  och  fonten  är  gratis.  Verdana  är  väldigt  bra  anpassad  för
skärmläsning och är ett bra val för detta ändamål. Detta gör att Verdana i dagsläget är den bästa
fonten för läsning av text på bildskärmen. En nackdel med Verdana är att den tar stor plats p.g.a. sina
luftiga bokstavsmellanrum. Vid behov av text  som tar mindre plats,  men ändå ska vara lättläst,
fungerar Arial bra, även om den inte alls är lika stiligt utformad som Verdana.

Georgia är  en Antikva och togs fram för bildskärmsläsning,  som ersättare  till
Times. Times är också, liksom Arial, ett teckensnitt som fungerar för läsandet på
bildskärmen,  men  inte  heller  den  är  lika  stilig  eller  lättläst  som  Microsofts
skärmanpassade fonter. Georgia liknar i och för sig Times men är mycket öppnare
och bredare och har robustare detaljer, mindre kontrast och kraftiga och tydliga
seriffer (fötter och flaggor på tecknen). Georgia överträffar Times stort inte bara
för skärmvisningen utan också när det gäller utskrift. Georgia lämpar sig även bra
till tryck och tidningar, men det lämpar sig ändå bäst till det ändamål som det
skapats  för  -  bildskärmen.  Som ovan  nämnts,  under  rubriken  3.3  Att  läsa  på
bildskärmen, lämpar sig en Antikva bäst i kortare texter och rubriker vid läsning
på bildskärmen (se även 3.6). Att använda Georgia till brödtexten fungerar bra,
men gör sig av denna anledning allra bäst till mellanrubriker, rubriker och kortare
textstycken som ovan nämnts.

Stefan Lundhem har i ”Detaljanalys”, genom jämförande med andra teckensnitt, dragit slutsatsen att
Georgia och Verdana är de teckensnitt som är bäst lämpade för skärmvisning. Dessutom fungerar de
även mycket bra för utskrift, vilket är mycket bra med tanke på att längre texter ofta skrivs ut på
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papper, eftersom det inte är lika ansträngande och tidskrävande att läsa.
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4 Från textnyhet till bild i TV-rutan

Att från nyheter i XML-dokument skapa en färdig bild i TV-rutan är inte ett helt enkelt arbete. Under
utredningen av vilka möjligheter och olika lösningar det finns, har flera lösningsideer testats. Dessa
och dess begränsningar finns presenterade nedan. Åtskilliga timmar har lagts ner på att försöka leta
reda på vilka verktyg som finns och som kan användas till att utföra delsteg mot målet. Dessutom om
det finns några gratisverktyg som fungerar och på vilka olika sätt som problemet kan lösas. Från
början var det inte tänkt att många olika lösningsförslag skulle testas och analyseras, utan endast en
lämplig lösning skulle tas fram och presenteras. Tyvärr har inte arbetet gått så spikrakt som önskat.
En tänkbar lösningsmetod har tagits fram, vilken har provats. Problem har stötts på, som har medfört
att arbetet fått börja om från början eller har jag fått försöka att på något sätt komma runt problemet.
Detta har upprepats åtskilliga gånger under arbetet. Denna beskrivning av arbetet beskriver i stort
sett hur arbetsgången har varit. Eftersom det praktiska arbetet har varit tyngdpunkten i arbetet ligger
rapportens viktigaste del i detta kapitlet.

4.1 XML-schema anpassat för nyhetsapplikationen

Bland  det  första  som  gjordes  var  att  sätta  samman  ett  XML-schema  som  var  anpassat  för  ett
nyhetsflöde. Vid sammansättningen av schemat studerades nyhetsartiklar i tidningar och på Internet
för att se vilken information som kunde vara av intresse att skicka med i XML-schemat. Det beslöts
att schemat skulle innehålla följande element;  main_headline med barn-elementen  head  och  part,
intro, text med attributet headline, writer, image med attributet nr och barn- elementen url, itext och
fotosource,  source,  place, och sist men inte minst  publ med barnelementen  date  och  time. XML-
schemat har fått förändras på några punkter under arbetets gång. Under arbetet upptäcktes att det
kunde vara lämpligt att varje nyhet hade ett unikt id, news_id, och i slutet av arbetet konstaterades att
det även kunde vara viktigt att ha ett element där språket för artikeln,  lang, fanns fastställt. Därför
lades även dessa element till i XML-dokumentet. Även andra små obetydliga förändringar har gjorts.
För att enklare få en bild av hur strukturen i XML-schemat ser ut se ett exempel på hur ett nodträd
kan se ut i bild 4.1.1. (Se bilaga 1 för den fullständiga DTD:n.)
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Meningen är att de olika elementen i XML-schemat ska ha så självförklarande namn att de inte går
att misstolka, men det kan ändå vara bra med en genomgång av vad elementen är tänkta att innehålla.
Head och part under main_headline innehåller rubriken till telegrammet respektive en delrubrik till
rubriken om det finns till artikeln. XML-dokumentet behöver enligt definitionen som fastställts inte
innehålla någon delrubrik d.v.s. något partelement. Introelementet är tänkt att innehålla ingressen till
nyheten och  texttaggen innehåller all brödtexten i dokumentet. Dess attribut  headline behöver inte
förekomma, utan är tänkt att användas om nyheten har några underrubriker som delar av brödtexten.
I  writer-elementet står det vilken journalist som skrivit nyhetsartikeln.  Image-taggen innehåller all
den  information  som  är  viktig  för  bilder  som  ska  användas  i  dokumentet.  Barnelementet  url
innehåller  länken/sökvägen till  bilden,  itext bildtexten och  fotosource vem som har  tagit  bilden.
Source anger vilket nyhetsbolag det är som står bakom nyhetsartikeln och  place var nyheten har
inträffat. Slutligen innehåller date och time under publ datum samt tid då artikeln publicerades. För
att fastställa hierarkin i schemat skapades slutligen en DTD.

4.2 XSLT till SVG

Det första som fastställdes var, som jag då såg det, att det endast fanns ett sätt att gå till väga på, för
att  från  ett  XML-dokument  konstruera  en  bild  för  TV:n.  Nyheten  i  XML-dokumentet  fick
transformeras via en XSLT-transformation till en SVG-bild och sedan från SVG-bilden skulle vid
behov en JPG-bild tas fram med hjälp av exempelvis
Batikiv eller ImageMagickv som har stöd för detta. Det
konstaterades att det var smidigt att gå via en SVG-
bild till  JPG. Dessutom var det ännu okänt för mig
om Dreamparks IPTV-portal stödde visning av SVG-
bilder.  Om  så  var  fallet  skulle  den  sista
transformationen  från  SVG  till  JPG  vara  onödig.
Dessutom finns det stora möjligheter i  SVG att  rita
många olika objekt i bilden, jobba i flera lager d.v.s.
exempelvis  lägga bilder  i  bakgrunden och på annat
sätt smidigt styra layouten. Det upptäcktes även under
arbetet  att  SVG, genom attributet  style, har mycket
bra stöd för  att  göra olika stilmallar  till  texten och
styra textens utseende och storlek. För en utförligare
beskrivning av SVG se ”2.4 Vad är SVG?”.

Den stora frågan som nu uppstod var huruvida SVG
hanterade inlänkning av JPG-bilder. Som konstaterat i
”2.4  Vad  är  SVG?”,  så  är  SVG  ett  vektorbaserat
bildformat.  JPG  däremot  är  ett  pixelbaserat
bildformat. Frågan var då om det finns något lämpligt
stöd i SVG som hanterade JPG-bilder på ett bra sätt,
utan att förstöra kvaliteten hos dessa. Det finns flera
programvaror  som  gör  om  JPG-bilderna  till
vektorbaserade  bilder,  men  det  är  inte  intressant
eftersom  information  i  bilden  då  går  förlorad.  Den
stora, för mig revolutionerande, nyheten var att  SVG
stödjer inlänkning av JPG-bilder36 och därmed går inte någon information i  JPG-bilden förlorad.
iv  Batik är bl.a. känd för sitt classbibliotek till Java som kan användas för att skapa SVG-dokument Java. Batik Stödjer

också konvertering från SVG till JPG även om den inte gör detta så bra.
v  ImageMagick har ett Classbibliotek till Java för bildhantering och bildmanipulering. Det stödjer även konvertering

från SVG till JPG.
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Bild 4.2.1 SVG-dokumentets utseende



Därför påbörjades arbetet för att prova idén till lösning av problemet. Det första som gjordes var att
sätta samman ett XML-dokument och en DTD som var lämpligt anpassad för en nyhetsartikel, se
”4.1 XML-schema anpassat för nyhetsapplikationen” för en utförligare beskrivning av hur det gick
till och hur det ser ut. Sedan påbörjades programmering av ett lämpligt program som med hjälp av
X-Path tog ut information ur XML-dokumentet och via en XSLT transformerade den till ett SVG-
dokument. Till en början var det problem att hitta ett lämpligt sätt att lagra texten som togs ut ur
XML-dokumentet med X-Path. Texten behövde mellanlagras på något sätt för att sedan placeras ut i
SVG-dokumentet  som  skapades.  Det  fastslogs  att  en  Array  inte  var  ett  lämpligt  sätt  att  lagra
textdatan i eftersom storleken på Arrayen måste bestämmas i förväg och då begränsade hur mycket
text som kan läsas in. Att använda en Vector var därför en mer lämplig lösning. 

Det som sedan upptäcktes när text lästes in till SVG-bilden var att SVG-bilder tyvärr inte gör någon
automatisk radbrytning för texten vid marginalerna på dokumentet, som exempelvis html gör. SVG
skulle kunna jämföras med anteckningar i Windows och html är då Wordpad eller Word. Skillnaden
mellan dessa program är att anteckningar inte byter rad när en viss marginallängd på texten uppnåtts
vilket Wordpad gör. En metod som räknade tecken, delade in texten i max antal tecken per rad och
kolla så att texten inte delades av mitt i ett ord, fick därför skapas. Detta var ingen bra lösning utan
den var ganska primitiv, men efter en del arbete fungerade den godkänt. Det testades också att lägga
in bilder som watermarks (vattenstämpel) i bilden. Detta hanterar SVG mycket bra då man även kan
styra bakgrundsbildens opacitet d.v.s.  hur genomskinlig bilden ska vara. När bilder länkades in i
SVG-dokument upptäcktes att texten inte heller nu delades av runt bilderna utan även här var det
tvunget att göras någon funktion som delade av texten runt bilden. 

I detta läge presenterades den framtagna idén för Dreampark. De tyckte det som konstaterats var bra
och nyttigt, men de trodde inte att de skulle kunna ha användning av den lösningen som höll på att
arbetas fram. Anledningen till detta var att SVG inte automatiskt delar av texten runt bilden. Skulle
de  vid  ett  senare  tillfälle  vilja  ändra  på  layouten  skulle  det  innebära  att  programmet  behövde
programmeras om och detta skulle medföra mycket onödigt arbete. Det fastslogs därför att XSL-FO
skulle  vara  ett  lämpligare  verktyg  eftersom  det  automatiskt  sköter  avdelningen  av  texten  i
marginalerna och runt bilderna. XML-dokumentet skulle med en XSLT kunna transformeras till ett
FO-dokument som i sin tur transformerads till ett SVG-dokument. I dokumentationen för Apaches
FOP står det att den, förutom utskrift till  PDF (som är det vanligaste användningsområdet), även
stödjer formatering till SVG.37 

4.3 XSL-FO till SVG

En noggrannare undersökning av XSL-FO startades, efter upptäckten av föregående lösningsförslags
begränsningar, där det  registrerades att  det  är  ett  mycket kraftigt  verktyg med stora möjligheter.
Förutom stora möjligheter att styra textens utseende, genom exempelvis teckensnitt, teckenstorlek
och  teckenjustering  (högerjusterat,  centrerat,  vänsterjusterat  och  marginaljusterat),  kan  också
marginaler ställas in och enkelt justeras. Alla dessa inställningar kan styras från ett XSL-stylesheet.
Detta gör att en stilig layout som lätt går att förändra kan skapas. Det mest positiva konstaterandet
var dock att upptäcka att texten i XSL-FO automatiskt delas av i nya radbrytningar. Dessutom finns
det även en funktion (float) som gör att  texten delas av runt bilden. Förutom detta finns otaliga
funktioner för layouthantering av dokumentet.

När detta väl var konstaterat skulle det tas fram ett sätt att applicera denna kunskap till mitt arbete.
På nytt inhämtades kunskap från olika källor för att få ett grepp om hur XSL-FO fungerar och hur
informationen i XML-dokumentet skulle kunna tas ut och integreras med XSL-FO. Det fastlades att
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det kunde ske på åtminstone två olika sätt, antingen via en stilmall (XSL-stylesheet)38 39 eller att med
hjälp av en SAX-parser eller en DOM-parser parsa dokumentet och utföra transformationen i Java.
Till en början var tanken låst vid att allt  skulle skrivas i Java d.v.s. det andra tillvägagångssättet
tillämpas med bara XML-dokumentet  som inparameter.  Efter  samtal  med handledare och vidare
inläsning förstod jag att den enklaste vägen ändå var att skapa ett XSL-stylesheet som beskriver hur
layouten ska vara. Både XML-dokumentet och XSL-dokumentet skickas sedan som inparametrar till
Java-programmet. Det fastlades också, som ovan nämnts, att Apaches FOP, XSL-FO formaterare,
stödjer formatering från FO till SVG.  Det registrerades även att FOP kan användas vid formatering,
med XML-dokument och XSL-stylesheet som inparametrar, till FO, men även till SVG och PDF.

Denna kunskap togs  emot  positivt  och  sammansättning  av  ett  XSL-stylesheet  påbörjades.  Detta
stylesheet innehåller både XPath taggar (”kod”) och XSL-FO taggar. För ett exempel se bilaga 2. När
det konstaterats på vilket sätt som XPath och XSL-FO kunde samverka började arbetet med att sätta
samman det. Ungefär samtidigt testades funktionerna hos FOP. Det kunde då konstateras att de SVG-
bilder som genererades med FOP inte blev bra. För det första stödjer inte FOP inlänkning av JPG-
bilder vid transformering till SVG. Dessutom gör FOP varje ord från XML-dokumentet till ett eget
textelement  I  SVG-bilden.  Det  gör  i  sin  tur  att  SVG-bilderna  blir  väldigt  tungrenderade.  Det
fastslogs därmed att FOP inte går att använda vid konvertering till SVG-dokument. 

Av den anledningen påbörjades ett nytt sökande efter andra transformerings verktyg. Inget aktuellt
gratisverktyg  hittades,  men  AntennaHouse  har  ett  verktyg,  XSL Formatter  V3.240, som verkade
intressant. Detta är ett kommersiellt verktyg som kostar en del. För undersökningen till arbetet finns
det en demo version som kunde användas och prova ut funktionerna hos programmet. Vid närmare
undersökning upptäcktes att demoversionen tyvärr inte ger möjligheten att utföra transformationen
till ett SVG-dokument. Inga andra lämpliga verktyg hittades för ändamålet. Dessutom framkom att
Dreamparks IPTV-portal inte i nuläget har något stöd för SVG, utan det kommer nog att dröja en
stund till dess. Därmed måste en transformation göras från SVG till JPG. Det började därför funderas
på om det finns något sätt att komma runt problemet på.

4.4 XSL-FO till PDF

Det vanligaste användningsområdet för XSL-FO är till utskrift och dokumenthantering. Det är därför
mycket vanligt att man konverterar sina FO-dokument till en PDF-fil, för att kunna se på skärmen
hur  layouten  på  dokumentet  ser  ut,  innan  det
skrivs ut. Arbetet började därmed med att försöka
se  om det  finns  någon  möjlighet  att  konvertera
PDF:er  till  JPG-bilder.  Det  upptäcktes  att  det
finns några möjliga klasspaket till Java som kunde
användas för att få det att fungera. Det som främst
konstaterades  var  att  det  var  möjligt  att  utföra
konverteringen  och  inte  exakt  hur  det  kunde
göras. 

Sedan började arbetet med att konstruera och fila till XSL-stylesheetet så att en snygg layout kunde
skapas.  Det  testades  sedan  som  inparameter  till  FOP  tillsammans  med  XML-dokumentet  med
nyheten (se bild 4.4.1). FOP fungerade utmärkt till den stunden kom då det skulle hantera bilder. Det
fungerar bra att läsa in bilderna i FO-dokumentet men det finns inget stöd för float-elementet, som
gör att texten delas av runt bilden vid transformationen till PDF. Att texten delas av runt bilderna var
den  stora  anledningen  till  att  använda  XSL-FO  istället  för  den  lösning  som  först  tagits  fram.
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Bild 4.4.1 XML och XSLT-stylesheet till PDF (Bilden är
tagen från x-xslfo-a4.pdf)



Dessutom finns det i  FOP inte något stöd för Watermarks (vattenstämpel i dokumentet) som var
tänkt att användas som kännetecken på vilken källa nyhetsartikeln kom ifrån. Det skulle gå att gå
runt det sistnämna problemet, men att FOP inte stödjer float taggen i XSL-FO, gör att det inte var
intressant att undersöka mer om hur man kan komma förbi ”watermark problemet”. Att FOP inte
stödjer  float  elementet  i  FO gjorde  att  samma problematik  hade  uppstått  igen.  Om FOP skulle
användas var texten tvungen att styras antingen med textblock med absoluta värden eller genom att
använda tabeller. Vare sig om man skulle använda block med absoluta värden eller tabeller skulle det
innebära  att  texten  runt  bilden  på  förhand  var  tvungen  att  delas  av.  Vi  var  tillbaka  i  samma
utgångsläge som från början d.v.s. texten var tvungen att delas av för hand runt bilderna om FOP
skulle användas. 

På  nytt  fick  det  letas  efter  tutorials  och  dokumentationer  för  att  se  om det  fanns  någon  annan
programvara  som  kunde  vara  lämplig  för  att  utföra  transformationen.  Det  hittades  inte  någon
programvara som gjorde det gratis. Däremot registrerades att AntennaHouses XSL Formatter V3.2,
som transformerar till SVG, som ovan konstaterats, också transformerar till PDF. Transformationen
till PDF gör den mycket bra och har ett bra stöd för flertalet FO-element, däribland float. Det följer
även med Java klasser till XSL Formatter V3.2 så att det går att utföra transformationen via Java.
Dessutom hittades RenderX XEP441,  men denna undersöktes inte noggrannare då XSL Formatter
fungerade utmärkt.

När det konstaterats att XSL Formatter V3.2 stödjer float formatet började en lämplig layout tas ut
med text, bild och bildtext (se 4.6 Layout för nyheten). När en lämplig layout tagits fram skapades en
XSL-stilmall som användes för att plocka ut information ur XML-dokumentet och göra om det till
ett FO-dokument. Det stora problemet var nu hur bildlänkarna som togs ut från XML-dokumentet
skulle  kunna  kopplas  till  FO-dokumentet.  Bilderna  länkas  nämligen  in  som attribut  i  FO.  Hur
information i XSL läggs i ett attribut är inte helt trivialt. Det upptäcktes efter en stunds läsande i
dokumentationen att  i  XSLT finns  en  tagg som heter  Attribute  som kan användas  för liknande
ändamål. Det som står mellan taggarna till Attribute-objektet läses sedan in som ett attribut i den
tagg där det ropas på, se exempel 4.4.1.

Till en början upplevdes det som om attribute-taggen hade ett problem. När en bildlänk lästes in till
attributet i external-graphic i FO-dokumentet visades den första bilden som lästs in på alla ställen i
dokumentet  där  det  var  bilder.  Anledningen  till  detta,  vilket  upptäcktes  efter  en  lång  stunds
grubblande, var att bildlänkarna först hade lagrats i variabler. Variabler i XSL kan inte ändras, som i
andra programspråk, efter det att ett värde har tilldelats dem. Detta gör att variabeln behåller sitt
värde även om det skulle försöka ändras igen och tilldelas ett annat värde. Det konstaterades även då
att det inte var nödvändigt att använda variabler utan bilden kunde hämtas direkt i attribute-taggen
(se exempel 4.4.1).
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Exempel 4.4.1
 
<fo:external-graphic xsl:use-attribute-sets="bild" content-width="3cm" display-align="center" text-align="center" />

<xsl:attribute-set name="bild">
  <xsl:attribute name="src"><xsl:value-of select="//image//url//."/></xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>



När  det  väl  konstaterats  att
XSL  Formatter  V3.2
konverterade  nyheterna  i
XML-dokumentet,  med  hjälp
av  XSL-stylesheetet  till  en
snygg layout, på ett bra sätt, så
var det dags att  börja titta på
hur  programmets  klasspaket
till  Java  fungerade  och  läsa
dess  dokumentation.  Ett  litet
program konstruerades sedan i
Java som läser in XSL-mallen
och  XML-dokumentet  och
skriver  ut  en  PDF-fil.  När
programmet  skapades  fanns
det  i  åtanke  att  Dreampark
kanske vill vänta till FOP har utvecklat stöd för  Float-taggen eller utökat sitt stöd för SVG. Med
tanke på detta hjälpte handledare Christan Ottosson till med att ta fram ett lämpligt interface till mitt
program. Han berättade också hur det används och varför det används. Interfacet används för att det
lätt ska gå att byta ut klassen som använder XSL Formatter V3.2 mot exempelvis FOP eller annan
lämplig ersättare. Interfacet är då med och gör så att inte hela programmet med alla klasser behöver
programmeras om. Det enda som behöver göras är då att anpassa den nya konverteringsklassen till
interfacet  och  sedan  ropa  på  det  i  huvudprogrammet  (se  bild  4.4.2).  När  väl  ett  lämpligt  Java-
program, som transformerar fram ett PDF-dokument från XML-filen och stylesheetet, tagits fram
återstår det att transformera PDF:en till en JPG-bild som kan visas i TV:n.42

4.5 PDF till JPG

Att  transformera ett  PDF-dokument  till  en bild är  svårare än man kan tänka sig.  Till  en början
undersöktes vilka programvaror som finns färdiga till att utföra denna transformationen. Ett flertal
program finns men tyvärr är de flesta kommersiella och inte så många har klasspaket som gör att
transformationen kan utföras i ett Javaprogram. Eftersom konverteringen ska ske automatiskt och
ingen ska  behöva  sitta  och  transformera  PDF-dokumenten  för  hand  krävs  att  det  går  att  utföra
transformeringen via ett Java-program. 

ImageMagick tillsammans med Ghostscript stödjer denna typ av transformation. Därför undersöktes
hur  denna  transformation  fungerar.  Det  går  att  anropa  imageMagick  från  kommandotolken  i
Windows och göra en transformation genom att skicka sökväg till XML-filen och XSL-filen och
namnet på PDF-filen, som ska skapas, som inparametrar. Detta gjordes innan ett program i Java togs
fram för att testa hur bra resultatet skulle bli. Den bild som transformerats fram var inte bra. Bilden
hade format  som en A4 och  inte  det  storleksformatet  på  varje  sida  som PDF-dokumentet  hade
(650x300px). Bilden placeras sedan längst ner i det vänstra hörnet på det annars vita och tomma
dokumentet. 

Sedan  undersöktes  även  reaconverter  pdf2jpg,  men  även  den  betedde  sig  på  liknande  sätt  som
ImageMagick d.v.s. utbilden var mycket större än måtten på sidorna i PDF-dokumentet. Även andra
konverterare  har  testats  bl.a.  pdf2Image  converter  1.3,  som  är  tillverkad  av  veryPdf.  Denna
programvaran gör en riktig konvertering, men har dessvärre inte något klasspaket för Java så att den
går att använda i ett Javaprogram.
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Bild 4.4.2 Bilden illustrerar med hjälp av UML42 interfacet som används och hur
det är uppbyggt.



Det har även konstaterats att Adobes JavaBean43 kan användas för att rastrera PDF-dokumentet till
en Java-image och sedan konvertera denna till  en JPG-bild. Det kunde dock inte konstateras hur
tillvägagångssättet skulle vara om denna teknik skulle användas

Ännu en Java-applikation, Saffron Dokument Server44, undersöktes. Till en början såg det ut som om
de skulle ha utarbetat en funktion för transform från PDF till JPG. Tyvärr var det något de arbetade
på och ännu inte var färdiga med. Enligt dem är det något som snart ska stå färdigt.

Även möjligheten att använda ICEpdf har undersökts. I beskrivningen till programmet står det att
exportering till  JPG stöds45. Dokumentationen är
tyvärr väldigt knapphändig. Som det till en början
ser  ut  i  dokumentationen  stödjer  ICEpdf  bara
exporteringen med hjälp av JSP och JavaServlets.
Ett  mail  skrevs  därför  till  deras  support  för  att
undersöka  möjligheten  av  transformation  från
PDF till JPG när PDF:en läses in från fil och inte
via servletts. Mark Stevens svarade när en annan
lösning tagits  fram och gav ett  exempel  på  hur
detta  skulle  kunna lösasvi.  Detta  exempel  skulle
kunna  vara  en  möjlig  lösning  för  kommersiellt
syfte. 

Efter ett samtal med Claes Buckwalter, doktorand
vid  ITN  Campus  Norrköping,  togs  en  lösning
fram på problemet. Claes visade hur Ghostscript
kan anropas i Java genom att anropa det genom
kommandoprompten.  Konverteringen  kan  sedan
utföras med bara Ghostscript, utan ImageMagick
som  sågs  som  en  möjlighet  ovan.  Som  exempel  4.5.1 nedan  visar  läggs  kommandona  till
kommandofönstret  i  en  sträng-array,  som  sedan  anropas  av  commandopromptern  med  hjälp  av
Runtime.getRuntime().exec(command);.

Som nämndes ovan så erhölls en bild i storleksformat som en A4 vid användning av Ghostscript
tillsammans med ImageMagick. Detta problem uppstår också om konverteringen görs bara med hjälp
av Ghostscript. Ghostscript innehåller dock kommandon som kan croppa, klippa, bilden till  riktig
storlek. Dessutom finns det kommandon för att ställa in kvaliteten på bilden och hur hårt den ska
JPG-komprimeras.  För  närmare  studie  av  vilka  kommandon  som  används  för  att  ropa  på
funktionerna i Ghostscipt och för studie av hur Ghostscipt fungerar se dokumentationen46.

vi  Se bilaga 5
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Exempel 4.5.1
 

String[] command = {”absolut sökväg till ghostscipt (exefilen som slutar med c)", 
”ghostscript commando”,
”ghostscript commando”,
”-sOutputFile=absolut ut-dir och jpg-filens namn”, ”absolut 

sökväg till pdf-filen”
     }; 

Process child = Runtime.getRuntime().exec(command);

Fig.4.5.1 Exempel på hur en nyhetsartiklar i bildform kan
se ut



Till slut återstod det bara att hitta ett lämpligt sätt att lagra bildfilerna på. Det bestämdes att alla
bildfilerna skulle lagras i en katalog med det unika id-numret som varje nyhet har. Varje bild får
också nyhets-id som namn och i tillägg det nummer på den position de har i bildserien. Dessutom
skrivs en XML-fil med rubrik, språk, datum och tid ut och läggs i katalogen. Denna ska användas till
menysystemet i Dreamparks IPTV-portal.

I bild 4.5.1 visas ett exempel på hur den färdigutskrivna nyheten skulle kunna se ut. Det som återstod
i undersökningen av arbetet var nu, förutom undersökning av licenser samt priser för kommersiellt
bruk av använda programvaror och klassbibliotek, att se om det finns någon tjänst på marknaden
som erbjuder nyheter i XML-format.

4.6 Nyhetstjänst i XML-format

En  av  frågeställningarna  i  arbetet  gäller  också  huruvida  det  finns  någon  nyhetstjänst,  med
kontinuerligt flöde av nyheter. Tanken var också att undersöka möjligheten att kontinuerligt erhålla
de  senaste  nyheter  i  någon  form av  XML-dokument,  som sedan  skulle  kunna  appliceras  i  den
programvara  som tagits  fram.  För  att  undersöka om det  finns  någon sådan  nyhetstjänst  tog jag
kontakt med Polopoly och TT.

Den information som kom fram i samtalet med Polopoly var att  de inte har någon sådan tjänst.
Däremot har TT en sådan tjänst som har varit igång i flera år och som används av många. Jag fick,
förutom information om tjänsten, en exempelfil på hur ett nyhetstelegram i XML kunde se ut, mot
löftet att det endast skulle användas i studiesyfte. Varje nyhetstelegram har ett unikt id och om det
finns en bild till telegrammet är den döpt med sitt unika nyhetsid punkt jpg. Det unika nyhets id:t
erhålls från attributet id i <RUBBE>-taggen. 
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Exempel 4.6.1
 

Vector news_id = new Vector();//Skapar en vector news_id
SAXBuilder builder = new SAXBuilder();//Skapar en saxbuilder för att läsa in dokumentet

//Läser in nyhetsdokumentet dokumenten
try {

news_doc = builder.build(new File(file_name));//Läser in nyheten i ett JDOM-
dokument med hjälp av en Sax-
builder

} catch (IOException e) {
System.err.println("Unable to write XML output: " + e.getMessage());

} catch(JDOMException e) {
System.err.println("Unable to parse XML input: " + e.getMessage());

}

//Läser ur information ur XML-dokumentet
org.jdom.Element root = news_doc.getRootElement();//Hämtar rotelementet ur dokumentet
List nyhet = root.getChildren("nyhet"); //Gör en lista av "nyhets"-elementen
org.jdom.Element nyheter = (org.jdom.Element)nyhet.get(0);//Gör ett element av första nyheten i 

listan.
org.jdom.Element nyhets_id = nyheter.getChild("nyhets_id");//Hämtar barnet nyhets_id till 

föräldern nyhet, som är 
rolelementet.

news_id.add(nyhets_id.getText());//Hämtar texten i nyhets_id och lägger den till en vektorn 
    news_id



Tyvärr saknar XML-dokumentet  några små detaljer  som skulle ha gjort  det  lilla extra.  Det  som
upplevs saknas är under- och mellanrubriker, upphovskälla till bilden till nyheten och bildtext. Inget
av detta  erhålls  i  nyhetstjänsten  enligt  Inger Henriksen på TT.  Trots  detta  är  tjänsten fullt  klart
användbar till det syfte som den ska användas till, men med de avsaknade detaljerna skulle tjänsten
lyftas ytterligare. 

I exempeldokumentet som erhölls var alla å, ä och ö HTML taggade. Detta medför att å, ä och ö
faller  bort  i  nyheten  vid  transformationen.  Teckenupp-
sättningen  är  dock  något  som  är  inställbart  för  nyhets-
tjänsten enligt Inger Henriksen och å, ä och ö kan därmed
erhållas okodade i nyhetstexten. 

När nyhetsfilen erhållits programmerades ett program som
omformar den erhållna nyhets-XML-filen till en ny XML-
fil enligt den DTD som lagts till grund för applikationens
nyhetsformat. Denna XML-fil är sedan känd av XSL-FO-
stylesheetet.  FO-stylesheetet  tillsammans med XML-filen,
med den kända trädstrukturen, används sedan för att skapa
pdf  dokumentet  enligt  ovan.  För  att  kunna  läsa  data  ur
dokumentet parsas XML-dokumentet med en SAX-parser
till  ett  JDOM-dokument  (Se  exempel  4.6.1).  Ur  JDOM-
dokumentet  plockas  sedan  den  information  som  är
intressant för skapandet av en XML-fil till det format som
tagits fram för nyheterna och som programvaran anpassats
efter.  I exempel  4.6.1 plockas id  för nyheten ut som bild
4.6.1  visar.  Anledningen  till  att  JDOM  används  är  att
dokumentet bara behöver läsas in en gång och sedan kan man gå runt i grenarna i det nodträd som
byggts utan att behöva läsa in dokumentet fler gånger. För att plocka ut den information, som är
intressant, till  den nya XML-filen, ur det XML-dokumentet som erhållits av TT används X-Path.
Den information som hämtas ut lagras sedan temporärt i en vektor.
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Exempel 4.6.2
 

DOMImplementation impl = DOMImplementationImpl.getDOMImplementation();//Hämtar en 
DOM implementation
String xmlNS = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace";
org.w3c.dom.Document doc = impl.createDocument(xmlNS, "nyhet", null);//Dom-dokument skapas

//Noder och xml-taggar skapas
org.w3c.dom.Element xmlRoot = doc.getDocumentElement();
org.w3c.dom.Element texter= doc.createElementNS(xmlNS, "Texter");
org.w3c.dom.Element btext = doc.createElementNS(xmlNS, "Brödtext");
org.w3c.dom.Node text1 = doc.createTextNode(”Här är texten i Brödtext-taggen”);
org.w3c.dom.Element id = doc.createElementNS(xmlNS, "id");
org.w3c.dom.Node id_text = doc.createTextNode(”Här är texten i id-taggen”);

//------Lägger text och element till respektive förälder och slutligen till Roten på XML-dokumentet
btext.appendChild(text1);
texter.appendChild(btext);
xmlRoot.appendChild(texter);
id.appendChild(id_text);
xmlRoot.appendChild(id);

Fig 4.6.1 Med JDOM exemplet tas id numret
ut som i detta fall är 5733.



Från vektorn tas sedan texten fram och lagras på rätt plats i ett DOM-träd. DOM-trädet används
sedan för skapandet av en XML-fil. XML-filens hierarki följer den
struktur som byggts upp i DOM-trädet. I exempel 4.6.2 visas hur
man kan skapa ett enkelt DOM-träd i Java enligt trädstrukturen i
bild  4.6.2.  Det  första  som  görs  är  att  en  DOMImplementation
hämtas  som  används  för  att  skapa  dokumentet.  Sedan  skapas
element  och  textnoder  med  createElementNS  respektive
createTextNodeNS. Barnelementet längst ner i trädet läggs först till
ovanstående  förälder  i  trädet  och  föräldern  i  sin  tur  till  dennes
förälder.  Slutligen  läggs  elementen  till  roten  i  DOM-trädet.  Av
DOM-trädet skapas sedan en XML-fil enligt den trädstruktur som
byggts upp. När DOM-trädet skapats och en ny XML-fil skrivits
ut, kunde den utskrivna XML-filen användas till den programvara
som tidigare tagits fram.

4.7 Layout för nyheten

Det första som gjordes för att sätta samman en lämplig layout som var anpassad för en nyhet var att
inhämta kunskap om vad som är gäller för layout av tidningar och tidskrifter. När det hade gjorts
undersöktes vad som är viktigt att tänka på vid layout för bildskärmen. Det upptäcktes då att det inte
alls  är  samma  regler  som gäller  för  layout  i  tryck  och  layout  till  bildskärmen.  När  layout  för
bildskärmen ska tas fram kan inte samma vikt vid utseendet läggas, utan först och främst måste det
tas  hänsyn till  läsbarheten  hos  artikeln.  Det  finns  därför  speciella  typsnitt  som  är  lämpade  för
bildskärmen,  Georgia  och  Verdana  se  ”3.6  De  skärmanpassade  typsnitten”  för  en  utförligare
beskrivning av dessa. Det som konstaterats var alltså att det viktigaste för layouten var att göra texten
lättläst. Därmed beslutades att de teckensnitt som är utmärkande för vissa tidningarna inte skulle
användas, eftersom dessa kunde förstöra läsbarheten för texten.
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Fig 4.6.2 DOM-träd skapat i exempel
4.6.2.



Innan ytterligare utseende för layouten fastställdes undersöktes vilka ungefärliga mått som bilderna
för nyhetsartikeln skulle ha i TV-rutan. Dreampark AB:s IPTV-portal har ett skin som skiljer sig lite
åt i storlek och utseende beroende på vilken kunden är. Detta gör att utrymmet för nyheten kommer
att variera och därmed även storleken på bilden som innehåller nyheten. Variationerna var dock inte
stora mellan de olika och de ungefärliga måtten fastställdes till 650 pixlar brett och 300 pixlar högt
för att  ha en ungefärlig storlek att  ”skissa” layouten utifrån.  Storleken på bilden är därmed inte
fastställd  utan  kan  enkelt  ändras.  Storleksinställningarna  för  bilden  görs  i  XSL-stylesheetet,  i
elementet  fo:simple-page-master:s två attribut  page-height  och page-width. Det konstaterades även
att på grund av att IPTV-portalen har ett skin runt varje bild blir det för mycket om nyhetsartikeln
skulle smyckas ut med annat som ger intryck av att det är en tidning som läses. Ett exempel på detta,
som fanns i tankarna, var t.ex. att låta kanterna på bilderna ge ett intryck av att en tidning med flera
sidor lästes.  Denna tanke slogs  bort  på grund av att  det  tillsammans  med skinnet  skulle bli  för
mycket samt att platsen för nyheten, redan var knapp.
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Bild 4.7.1 Exempel på hur layouten för en nyhetsartikel på Internet kan se ut. Artikeln är hämtad från Aftonbladet.se

Bild 4.7.1 Exempel på hur layouten för en nyhetsartikel på internet kan se ut. Artikeln är hämtad från Aftonbladet.se.



Innan  layouten  fastställdes  helt  gjordes  ytterligare  undersökningar.  Det  undersöktes  hur
nyhetsartiklar  presenteras på Internet på de olika
nyhetstidningarnas hemsidor. Dessa var också med
för att fastslå innehållet i XML-dokumentet, som
beskrivits  i  ”4.1  XML-schema  anpassat  för
nyhetsapplikationen”.  Vid  undersökningen  av
Internetsidorna  till  de  stora  nyhetstidningarna
upptäcktes att  hos de flesta tidningar återkom en
liknande layout. Ett  exempel  på hur layouten för
en nyhetsartikel kan se ut  finns i  bild 4.7.1. Det
fastställdes också utifrån artikeln ”Journalistik och
kommunikation”47 av Marja-Leena Harju att man
först  lägger  märke  till  bilder,  bildtexterna  och
ingressen  i  en  nyhetsartikel.  Utifrån  detta  väljs
sedan om artikeln verkar intressant eller inte. Det
är  därför  väldigt  viktigt  att  dessa  är  bra  och
framträder i layouten.

Med dessa fakta i åtanke skapades en layout enligt
bild 4.7.2. och 4.7.3. Nyhetsartikeln delas upp på
flera bilder. Den första bilden innehåller datum och
tid för publiceringen av nyheten överst i det vänstra
hörnet,  huvudrubriken  vänsterställd,  eventuell
delrubrik till artikeln, ort där nyheten utspelar sig
samt  ingressen  för  nyheten  enligt  bild  4.7.2.
Orsaken  till  att  datumet  är  placerat  överst  i
vänstra hörnet  är  att  läsaren tidigt  ska upptäcka
när nyheten publicerades och därmed hur gammal
den  är.  De  övriga  delarna  som  placerats  ut  på
första sidan är till  för att  läsaren så snabbt  som
möjligt ska få en inblick i nyheten och se om han
finner  den  intressant  och  läsvärd.  Finner  läsaren
texten värd att  läsa fortsätter  denna till  nästa sida/bild  och möts där av brödtexten avdelad med
eventuella bildtexter. Den andra sidan innehåller även eventuella bilder. När all text fördelats över
lämpligt antal sidor avslutas nyhetsartikeln med att kursivt och högerjustera t skriva ut namnet på
journalisten som skrivit nyhetsartikeln.
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Bild 4.7.3 Andra sidan till nyhets artikeln

Bild 4.7.2 Första sidan till nyhets artikeln

Bild 4.7.4 Sista sidan till nyhets artikeln



5 Resultat och slutsats
Det har härmed konstaterats att det är fullt möjligt att kontinuerligt ta in nyheter i XML-format och
göra om dem till bilder anpassade att läsas på bildskärmen och använda dessa till en nyhetstjänst i
Dreampark AB:s IPTV-portal.  Det  har visat  sig att  XSL-FO är ett  lämpligt  redskap,  som sköter
uppgiften utmärkt, för skapandet av den automatiserade layouten. I arbetet har det också fastställts att
det  finns  en  tjänst  där  ett  kontinuerligt  nyhetsflöde  i  XML kan erhållas.  Detta  nyhetsflöde  kan
förslagsvis fås genom TT. Denna tjänst de erbjuder är fullt användbar till nyhetstjänsten för IPTV-
portalen.

Det har också fastställts att läsandet på TV-skärmen inte är lätt.  Det finns därför typsnitt  som är
anpassade för läsandet på den. De bör i så stor utsträckning som möjligt användas. Anledningen till
detta är att tyngdpunkten för layout på bildskärmen bör ligga vid så hög läsbarhet som möjligt och
inte vid en tjusig layout. Används typsnitt som inte är anpassade för bildskärmen kan tecknen bli
grötiga och svårlästa. Detta medför att läsaren ger upp att läsa artikeln även om sidan skulle ha den
vackraste layouten användaren sett och fick denne att chippa efter andan.

Det har också fastslagits att det inte bara finns en lösning på problemet, för att nå de resultat som
önskats genom den undersökning som gjorts i rapporten. Flera olika kommersiella programvaror kan
användas. De programvaror som föreslås efter undersökningen är XSL Formatter V3.2 som tillverkas
av  Antenna  House  samt  Ghostscript  som  är  en  Opensource-programvara.  För  användandet  av
Ghostscript  kan  en  lämplig  licenssumma  förhandlas  fram  eller  så  finns  det  möjlighet  att  i
kommersiellt syfte följa de krav detta medför.

Det finns en del som skulle kunna utarbetas, grävas djupare i och göras bättre, av det arbetet som är
gjort, om tiden hade tillåtit. Layouten är en del av arbetet jag önskat ha mer tid till.  Nu tog den
tekniska biten med programmering och transformationer längre tid än väntat och då blev det mindre
tid till layouten. Det skulle därför gå att arbeta en del till på layouten och stilmallen. Som det är i
nuläget läggs bilder till nyheten in i högerkanten på andra sidan i nyhetsdokumentet. Finns det fler än
en bild till nyhetsdokumentet läggs denna bredvid den första bilden i dokumentet. Det skulle istället
vara önskvärt att den andra bilden lades antingen under den första eller på nästa sida om artikeltexten
sträcker sig så långt. Detta skulle kräva en lite mer avancerad stilmall och mer inläsning om hur
XSL-FO hanterar det. Om FO hanterar det får det vidare undersökas huruvida det i så fall finns stöd
för det i den programvara som önskas användas för transformationen till PDF. 

Till layouten skulle det också vara lämpligt att tillföra någon form av sidnumrering. Detta finns med
allra största säkerhet inlagt som funktion i XSL-FO. Det hade också varit intressant att undersöka hur
layouten fungerar i  portalen,  om den är användarvänlig, men framförallt  om texten i  artikeln är
lättläst och nyheten överskådlig. Det skulle därför vara av intresse att göra en undersökning för att
undersöka hur användarvänlig layouten är, hur pass lättläst texten är i TV-apparaten och hur lätt det
är att få en överblick över artikeln.

Jag  skulle  också  önska  att  jag  haft  möjlighet  att  gräva  ytterligare  i  vilka  andra  befintliga
programvaror som finns som kan utföra jobbet. Om det finns någon programvara som är bättre eller
någon som är billigare men antingen bättre, lika bra eller fungerar i samma utsträckning till  det
användningsområde det ska användas till. Det skulle också ha varit bra om flera nyhetskanaler med
nyhetsflöden i XML hade undersökts och en jämförelse mellan dem gjorts för att se vem som har den
tjänst som är bäst anpassad för ändamålet.

Som det är gjort nu har transformationen från TT:s XML-fil till mitt nyhetsformat gjorts med ett
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Javaprogram  vilket  parsar  TT-dokumentet  med  en  SAX-parser  och  sedan  skapar  ett  JDOM-
dokument. Detta skrivs sedan ut till en ny XML-fil vilken samstämmer med den DTD som jag gjort.
Det skulle kunna tänkas att detta skulle kunna göras med en XSLT transformation. Jag upplevde
dock, när programmet skrevs, att det skulle underlätta att utföra transformeringen i Java, men ser nu i
efterhand att det kanske varit ännu smidigare att skapa ett stylesheet som utförde transformeringen.

I samtal med Dreampark har det framkommit  att det lösningsförslag som jag tagit fram på deras
uppdrag skulle kunna användas av dem. Det som först och främst gäller för dem är att de måste
finnas en kund som är intresserad av en liknande nyhetsfunktion i TV:n. Om det inte skulle vara
fallet tror de ändå att de skulle kunna ha användning av den undersökning som gjorts. De menar att
det  skulle  kunna  användas  för  att  presentera  annan  textinformation  i  portalen.  Det  kan  därför
konstateras att det ser ut som om undersökningen som gjorts kommer komma till användning.

Slutligen har konstaterats att de bilder som transformeras fram och erhålls i JPG för användningen
till  IPTV-portalen i  framtiden  skulle  kunna bytas ut  mot  SVG-bilder.  SVG är ett  bildformat  på
frammarsch som har sin styrka i att det både är XML-baserat och Vektorbaserat. Bilden förlorar inte
kvalitet vid inzoomning och det finns möjlighet att söka i bilderna. Fördelen att använda SVG till
nyhetstjänsten  i  TV skulle  vara  att  texten  skulle  framhävas  bättre  då  denna  inte  skulle  behöva
förstöras genom komprimering. Skulle SVG användas krävs att IPTV-portalen har en SVG-läsare
vilket inte finns idag. Det skulle också kunna tänkas att en PDF-läsare installerades på portalen för
att läsa PDF-filerna direkt. Man skulle därmed slippa det sista omvandlingssteget från PDF till JPG.
Tyvärr är inte heller detta är möjligt idag. 

Trots att det finns en del till som skulle kunna göras på arbetet och att alla delar i arbetet inte fått så
stor del  som det  var tänkt  från början,  anser  jag att  syftet  och målen som sattes för arbetet  har
uppnåtts.
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Bilaga 1 DTD och exempel XML

News.dtd

<!ELEMENT news (new)>
<!ELEMENT new (news)+>
<!ELEMENT news (lang, news_id, main_headline, intro?, text+, writer, image*, source,
place*, publ)>
<!ELEMENT lang (#PCDATA)>
<!ELEMENT news_id (#PCDATA)>
<!ELEMENT main_headline (head, part?)>
<!ELEMENT intro (#PCDATA)>
<!ELEMENT text (#PCDATA)>
<!ELEMENT writer (#PCDATA)>
<!ELEMENT image (url, itext?, fotosource?)>
<!ELEMENT source (#PCDATA)>
<!ELEMENT place (#PCDATA)>
<!ELEMENT publ (date,time?)>
<!ELEMENT head (#PCDATA)>
<!ELEMENT part (#PCDATA)>
<!ELEMENT url (#PCDATA)>
<!ELEMENT itext (#PCDATA)>
<!ELEMENT fotosource (#PCDATA)>
<!ELEMENT date (#PCDATA)>
<!ELEMENT time (#PCDATA)>
<!ATTLIST text headline CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST image nr CDATA #IMPLIED>

news.xml

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE new SYSTEM "news.dtd">
<new>
<nyhet>

<lang>sv</lang>
<news_id>01</news_id>
<main_headline>

<head>Miljoner följer påvens begravning</head>
<part> Pilgrimer har sovit på Roms gator - prickskyttar har placerats ut</part>

</main_headline>
<intro>Det blir en av de största begravningarna i modern tid. Klockan 10 inleds mässan - och då stannar

Rom. 
Påven las i kistan klockan åtta i morse. Nu väntar miljoner pilgrimer på att ceremonin ska 
börja.</intro>
<text>Hela världens blickar riktas mot Rom och säkerhetspådraget är enormt. Begravningen pågår halva dagen 
och avslutas med att kistan bärs ner i kryptan under S:t Peterskyrkan. Där läggs stoftet efter Johannes 
Paulus II till sista vilan under en enkel sten.</text>
<text headline="Fullpackat">Aftonbladet.se följer hela begravningen, där bara mittdelen, den tre timmar långa
mässan i S:t Peterskyrkan, är offentlig. Mässan leds av kardinal Joseph Ratzinger. Petersplatsen och gatorna
kring Vatikanen, inklusive den stora Via della Conciliazione, är nu helt fullpackade med pilgrimer slussas fram
via ändlösa rader kravallstaket. Hela världen följer ceremonin via tv och i påvens hemland Polen har tv-skärmar
satts upp i varje större stad. Ett par dussin stora tv-skärmar har också satts upp i centrala Rom, där
hundratusentals pilgrimer stängdes ute då säkerheten trappades upp i sent i onsdags och järnringen slogs runt
Vatikanen.</text>
<text headline="Järnring">Luftrummet över Rom är avstängt sedan igår, luftvärnskanoner är utplacerade, tungt
bestyckade båtar patrullerar längs Tibern och prickskyttar har placerats ut på taken runt Vatikanen. Biltrafiken är
helt avstängd, bombexperter och experter på kemvapen har finkammat staden och tusentals poliser och militärer
har kommenderats ut. Ett par hundra av världens mäktigaste ledare finns på plats i Rom, inklusive statschefer
och kungligheter från närmare 120 länder, inklusive Sveriges kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Mer
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information följer.</text>
<writer>Olle Polle</writer>
<image nr="1">

<url>http://www.aftonbladet.se/nyheter/0504/08/farv1.jpg</url>
<itext>DE KÖADE HELA DAGEN Fortfarande i går kväll väntade massor av

människor på att få 
hedra påven, som låg på lit de parade i Peterskyrkan.</itext>

<fotosource>GETTY</fotosource>
</image>
<source>tt</source>
<place>lkp</place>
<publ>

<date>2005-04-08</date>
<time>10:30:04</time>

</publ>
</nyhet>
</new>
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Bilaga 2 XSL-stylesheet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
 
 <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"
           xsl:use-attribute-sets="bg"

   page-height="300px" 
                   page-width="650px"
                   margin-top="10px" 
                   margin-bottom="20px" 
                   margin-left="25px" 
                   margin-right="25px">
       <fo:region-body margin-top="15px"/>
       <fo:region-before extent="15px"/> 
       <fo:region-after extent="7.5px"/>
     </fo:simple-page-master>
    </fo:layout-master-set>

 
 
   <fo:page-sequence master-reference="simple">
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
          <xsl:apply-templates select="//nyhet"/>
   </fo:flow>
   </fo:page-sequence>

  </fo:root> 
 </xsl:template>

<xsl:attribute-set name="bg">
  <xsl:attribute name="background-image"><xsl:value-of select="//source//."/>.png</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

  <xsl:template match="nyhet">
       <fo:block break-after="page">

<xsl:apply-templates select="publ//date"/>
<xsl:apply-templates select="main_headline//head"/>
<xsl:apply-templates select="main_headline//part"/>
<xsl:apply-templates select="place"/>
<xsl:apply-templates select="intro"/>
<xsl:apply-templates select="image//url"/> 
<xsl:apply-templates select="text"/>
<xsl:apply-templates select="writer"/>

  </fo:block>
 </xsl:template>

<xsl:template match="date">
      <fo:block>

<fo:inline font-size="10pt" 
             font-family="verdana" 
             line-height="12pt"
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             space-after.optimum="15pt"
             color="black"
             text-align="start"
             padding-top="3pt">
        <xsl:value-of select="."/> -

</fo:inline>
<fo:inline font-size="10pt" 

             font-family="verdana" 
      line-height="12pt"
      space-after.optimum="15pt"
      color="black"
      text-align="start"
      padding-top="3pt"
     space-before.optimum="20pt">

         <xsl:value-of select="..//time//."/>
</fo:inline>
</fo:block>

 </xsl:template>

<xsl:template match="place">
<fo:block font-size="10pt" 

             font-family="georgia" 
             line-height="15pt"
             color="black"
             text-align="start"
             padding-top="3pt"
            font-weight="bold">
         <xsl:value-of select="."/>
       </fo:block>
</xsl:template>

 <xsl:template match="head">       
       <fo:block font-size="25pt" 
             font-family="georgia" 
             line-height="38pt"
             color="black"
             text-align="start"
             padding-top="3pt"
             font-weight="bold">
         <xsl:value-of select="."/>
       </fo:block> 
 </xsl:template>

<xsl:template match="part">       
       <fo:block font-size="14pt" 
             font-family="georgia" 
             line-height="16pt"
             color="black"
             text-align="start"
             space-after.optimum="10pt"
             padding-top="3pt">
         <xsl:value-of select="."/>
       </fo:block> 
 </xsl:template>

 <xsl:template match="intro">
       <fo:block font-size="16pt" 
                 font-family="verdana" 
                 line-height="19pt"
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                 space-after.optimum="3pt"
                 text-align="justify"
                 break-after="page"
                 font-weight="bold">

<xsl:value-of select="."/>
      </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="text">
       <fo:block font-size="16pt" 
                 font-family="georgia" 
                 line-height="16.5pt"
                 space-after.optimum="3pt"
                 text-align="start"
                 space-before="10pt">

 <xsl:value-of select="@headline"/>
      </fo:block>
      <fo:block font-size="12pt" 
                 font-family="verdana" 
                 line-height="15pt"
                 space-after.optimum="3pt"
                 text-align="justify">

<xsl:value-of select="."/>
      </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="url">
      <fo:block keep-with-next.within-page="always">

<fo:float start-indent="10px" float="end">
<fo:block space-after="20px"></fo:block>

        <fo:block>
                          <fo:external-graphic content-width="3.5cm" display-align="center" text-align="center">

<xsl:attribute name="src"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute>
</fo:external-graphic>

      </fo:block>
      <fo:block-container width="3.5cm"  font-size="6pt">

<fo:block text-align="end">
<fo:block start-indent="0px" font-style="italic"  font-
family="verdana"  font-size="5pt">
            <xsl:value-of select="..//fotosource//."/>
</fo:block>

</fo:block>
<fo:block text-align="justify"  font-family="verdana" font-
   weight="bold">

<fo:block start-indent="0px">
     <xsl:value-of select="..//itext//."/>
</fo:block>

</fo:block>
      </fo:block-container>
      </fo:float>
      </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="writer">       
       <fo:block font-size="10pt" 
             font-family="verdana" 
             line-height="12pt"
             space-after.optimum="15pt"
             color="black"
             text-align="end"
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             padding-top="3pt"
            font-style="italic">
         <xsl:value-of select="."/> 

</fo:block>
   </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Bilaga 3 Licenskontakter

För licensiering av Ghostscript i kommersiellt syfte:

Licensing Information
Artifex Software Inc.
101 Lucas Valley Road, Suite 110
San Rafael, CA 94903 U.S.A.

eller

Licensing Information
Artifex Software Inc.
454 Las Gallinas Ave., suite 108
San Rafael, CA 94903 U.S.A.

+1-415-492-9861 Voice
+1-415-492-9862 Fax

info@artifex.com
http://www.artifex.com/ 
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Bilaga 4 Licenser och priser

Här nedanför presenteras vad som gäller i kommersiell användning av de programvaror som tidigare
nämnts i rapporten.

Som nämndes i 4.5 PDF till JPG kunde ICEpdf vara en lämplig programvara vid konverteringen från
PDF till  JPG för  kommersiellt  bruk.  Nedanför  finns  sammanfattat  i  en  tabell  vad  en  licens  av
programvaran kostar.

ICEpdf SDK V1.4

30 000 SEK                   1 Application License includes 1-1,000 End User Deployment License 

50 000 SEK                   1 Application License includes 1-10,000 End User Deployment License 

  

71 000 SEK                   1 Application License includes 1-100,000 End User Deployment License 

Ghostscript,  som  används  i  den  lösning  som  tagits  fram  i  examensarbetet,  är  en  openscource
programvara i flera olika versioner. Bland annat AFPL (Alladin Free Public Service) Ghostscript och
GNU (General Public Licens) Ghostscripta. Om AFPL Ghostscript ska användas i kommersiellt syfte
ska kontakt med Artifex Software tas för att en lämplig licenssumma ska kunna förhandlas fram.b

För kontakt information till Artifex Software se Bilaga 3 ”Licenskontakter”.  En annan källa säger
dock att ”AFPL Ghostscript may not be incorporated into commercial products at all, and may be
distributed commercially only under extremely limited circumstances.”c Om GNU Ghostscript ska
användas i kommersiellt syfte är det kostnadsfritt men det ställer en del krav på den produkt det ska
användas i.  ”GNU Ghostscript  may not be incorporated into commercial  products which forbid
copying  or  for  which  customers  cannot  obtain  source  code  for  no  more  than  the  cost  of
reproduction, although it may be distributed ("aggregated") with commercial products;”d Kan inte
dessa  krav  uppfyllas  finns  det  licenser  av Ghostscript  som är  anpassade  till  kommersiellt  syfte.
“Ghostscript is also available for commercial licensing, which in addition to the right to incorporate
Ghostscript into commercial products includes support, a limited warranty, high-quality fonts, and
other benefits.”e För licensiering av Ghostscript ska kontakt med Artifex Software tas.  För kontakt
information se Bilaga 3 ”Licenskontakter”.f

Den sista programvaran, som använts i den lösning som presenterats tidigare i rapporten, är XSL
Formatter V3.2 g som tagits fram av företaget Antenna House. Prisinformationen för licensiering av
programvaran finns presenterad i tabellen nedan. Tabellen är avdelad i två spalter. En spalt för XSL
Formatter V3.2 Lite och en för XSL Formatter V3.2 Standard. Till den lösning som tagits fram har
en demoversion av Standard versionen använts. För det ändamål som programmet ska användas till
har konstaterats att Lite versionen är fullt tillräcklig. 
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Typ av licens                          XSL Formatter               Formatter V3.2 Standard
                                                   V3.2 LiteXSL            
XSL Formatter V3.3 Server     11 500 SEK exklusive       38 000 SEK inklusive       
License for Windows,                 90dagars garanti                90dagars garanti
Solaris, Linux ,Macintosh 
and HP-UX (first processor)   

XSL Formatter V3.3 Server       9 000 SEK  exklusive      30 000 SEK inklusive 
License for Windows,                   90dagars garanti           90dagars garanti
Solaris, Linux Macintosh 
and HP-UX (additional 

processors in a multi-
processor system)

XSL Formatter V3.3 Server       7 000 SEK  exklusive     23 000 SEK inklusive 
Developer License for               90dagars garanti           90dagars garanti
Windows,  Solaris, Linux, 
Macintosh and HP-UX

XSL Formatter V3.3 Stand-      2 500 SEK  exklusive    9 500 SEK inklusive 
alone License for Windows,     90dagars garanti            90dagars garanti
Solaris, Linux, Macintosh 
and HP-UX

a Ghostscript kan hämtas från http://www.gnu.org/order/ftp.html
b http://www.cs.wisc.edu/%7Eghost/doc/AFPL/8.00/Commprod.htm 
c http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/New-user.htm#Commercial_use
d http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/New-user.htm#Commercial_use
e http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/New-user.htm#Commercial_use
f
  För övrig information om Ghostscript se: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/gnu/7.05/Readme.htm 

g http://www.antennahouse.com/product/axfo30/axfo3Litetop.htm  
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Bilaga 5 Brev från ICEsoft Technologies

Hello Andreas,

We wish to acknowledge your request for support.  Support case #2905 has 
been opened for this request.  Please refer to this case number in all 
future correspondence regarding this issue.

Here is a simple example of how to output a png or jpg file. It will be 
executed upon the startup of the application. Make sure you have the 
ICEpdf jars on your classpath.

/**
 * Copyright 1998-2004 Icesoft Technologies Inc. All Rights Reserved
 */

import com.icesoft.pdf.exceptions.PDFSecurityException;
import com.icesoft.pdf.exceptions.PDFException;
import com.icesoft.pdf.Document;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.awt.*;
import java.awt.print.PageFormat;
import java.awt.print.PrinterJob;
import java.awt.print.Printable;
import java.awt.print.PrinterException;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.RenderedImage;

/**
 * Copyright 1998-2004 Icesoft Technologies Inc. All Rights Reserved
 */
public class ICEpdfTest extends JFrame {

    public ICEpdfTest() throws FileNotFoundException, 
PDFSecurityException, PDFException, PrinterException {
        super("ICEpdf tojpg");
        Container contentPane = getContentPane();
        Document document = new Document();

    
        document.setFile("C:/DevelopersGuide.pdf");
      
        document.setInteractive(false);

        JPanel jpanel = document.getPeer();
        contentPane.add(jpanel, BorderLayout.CENTER);

    
        doCreateImage theImage;
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        theImage= new doCreateImage(document);
        theanImage.doImage();
       
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            JFrame frame = new ICEpdfTest();
            frame.setSize(new Dimension(1000, 800));
            frame.setVisible(true);

            frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
                public void windowClosing(WindowEvent e) {
                    System.exit(0);
                }
            });
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}

class doCreateImage {
   
    Document doc;
    int width = 100;
    int height = 100;
   
    public doCreateImage(Document document)
    {      
        doc = document;
    }
    public void doImage()
    {
        BufferedImage bfImage;    
        
bfImage=(BufferedImage)doc.getImage(doc.getPageDimension(0).width,doc.getPageDimension
(0).height);
       
        Graphics2D g2d = bfImage.createGraphics();
        g2d.dispose();
       
        RenderedImage rendImage = bfImage;
       
        try {
            // Save as PNG
            File file = new File("newimage.png");
            ImageIO.write(rendImage, "png", file);
       
            // Save as JPEG
            file = new File("newimage.jpg");
            ImageIO.write(rendImage, "jpg", file);
        } catch (IOException e) {
        }
       
    }
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}

Please let me know if you have any questions.

Thanks,
Mark Stevens
ICEsoft Technologies
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