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1. Úvod 

Jazyk XML se stal standardem pro výměnu dat ať už v prostředí Internetu 

nebo informačních systémech. Data obsažená v těchto dokumentech mohou 

vzniknout dvěma způsoby. Prvním z nich je, že je primárně vytvořen XML 

dokument, který je  nějakým způsobem dále zpracováván (např. bude uložen do 

databáze). Druhou možností je, že vznikl zalomením obsahu databáze do XML 

podoby pro účely publikování nebo výměny dat. V obou případech uživatel, který 

na data hledí pomocí XML optiky, nevidí databázi, která za ním může být skryta a 

rád by používal dotazovací jazyky určené pro XML, jako jsou XSLT, XQuery či 

XML-QL. Prvním cílem této diplomové práce je, nejprve prozkoumat jeden 

z existujících návrhů řešení, zaměřený na dotazování XML dat uložených do 

databáze prostřednictvím XSLT. Hlavním cílem pak je implementovat software, 

který umožní uložit XML data do databáze, transformovat uživatelské XSLT dotazy 

na SQL dotazy a získaná data transformovat zpět do XML, tak aby uživatel 

obdržel stejný výstup, jako kdyby zpracoval XSLT přímo vůči XML.  

Ještě zpět k motivaci práce. Představme si modelovou situaci, kdy 

poskytujeme obchodním partnerům velké množství dat ve formě XML souboru a 

oni si z nich svými XSLT vybírají data, která je v daný okamžik zajímají. 

Transformace běží na našich serverech, aby partneři nebyli nucení stahovat celé 

velké XML. V dané situaci pro nás může být výhodné, dané XML znovu uložit do 

exportní relační databáze (partnery do “své“ hlavní databáze nechceme pustit) a 

partnerské XSLT přeložíme na SQL dotazy, jejich výstup zalomíme do XML a 

partnerovi tak poskytneme stejný výstup, který by obdržel, kdybychom mu XML 

data zpracovali klasickým způsobem.  

Tento postup můžeme ještě vylepšit. Pokud budeme schopni poskytnout 

partnerům taková views nad naší hlavní databází, která odpovídají zvolenému 

systému ukládání XML dat do exportní databáze, vyhneme se nutnosti exportní 

XML data a exportní databázi vůbec vytvářet a i z hlediska bezpečnosti toto řešení 

není problematické, partnerům omezíme v naší databázi přístup výhradně na tato 

views. Volba kterou variantu zvolit je závislá na konkrétní situaci a požadavcích 

(jak často se data mění, jak často se mění DTD XML souboru, chceme partnerům 

poskytovat export např. k určitému datu, nebo při každém zpracování chceme 

pracovat nad aktuálními daty atd.) 
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Jedním z cílů je, aby řešení bylo co nejuniverzálnější. Proto se v kapitole 3.3 

budeme zabývat jak případem, kdy zdrojová data jsou v XML souboru, tak i 

případem, kdy jsou již v relační databázi a je potřeba získat DTD odpovídající této 

databázi. 

Na začátku práce na této diplomové práci jsem plánoval, že naimplementuji 

řešení, které navrhl Jixue Liu a Millist Vincent v [1]. Po dlouhém studiu toho návrhu 

jsem došel k závěru, že takovéto řešení má zásadní nedostatky a rozhodl jsem se 

naimplementovat řešení vlastní. Nicméně řešení navržené v [1] představím v části 

3, jelikož z něj výrazně vycházím a samozřejmě uvedu i zjištěné  nedostatky. 

Dále přiblížím vlastní řešen, odstraňující některé z problémů v řešení [1] a 

jeho problematická místa. Na závěr se velmi krátce budu věnovat i porovnání 

rychlosti zpracování. 

2. XML o nějž se budeme zajímat 

Z terminologických důvodů následuje popis XML modelu, tak jak je definován 

v [5]. 

XML DTD (Document Type Definition – definice typu dokumentu) definuje 

datové typy pro elementy XML dokumentu. XML DTD můžeme reprezentovat 

orientovaným grafem. Elementy a atributy DTD namapujeme na jména uzlů grafu. 

Hrany grafu představují vztah rodič-potomek mezi elementy. Pokud vede hrana od 

uzlu n1 do uzlu n2, pak o uzlu n1 říkáme že je rodičem n2 a o n2 že je potomkem n1. 

Jelikož DTD je graf, může mít potomek několik rodičů a naopak rodič několik 

potomků. Kořenový uzel grafu, je uzel který nemá žádného rodiče. Listem budeme 

označovat uzel, který nemá potomky. V našem řešení nebudeme uvažovat cykly v 

DTD, jelikož rekurze není podporována v relačních databázích. 

V grafech budeme používat symbolický zápis, abychom naznačili četnost 

výskytu jednotlivých elementů a odlišili elementy od atributů. Symbol “@“ bude 

označovat že uzel je atribut. Symboly “+“ a “*“ znamenají, že daný uzel je element 

a může se v dokumentu, jež odpovídá danému DTD, vyskytovat pod svým 

rodičem vícekrát. 

Uzel grafu budeme označovat za komplexní uzel pokud je to vnitřní uzel (tj. 

má potomky) nebo list, který má indikátor výskytu “*“ nebo “+“. Uzel budeme 

nazývat jednoduchým uzlem, pokud je daný uzel atribut nebo se může pod svým 

rodičem vyskytovat pouze jednou.  
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Data XML jsou ukládána jako stromově strukturovaný dokument odpovídající 

DTD. Datové položky jsou uzavřeny v elementech definovaných v DTD. Elementy 

dokumentu splňují vztahy rodič-potomek,jež jsou také definovány v DTD. 

3. Řešení dle Jixue Liu a Millist Vincent 

3.1. Nástin řešení 

Nejprve se budeme zabývat jakým způsobem je možné namapovat XML 

DTD (document type definition) do databáze a naopak, jak z existující relační 

databáze můžeme vytvořit  DTD. Po přípravě dat začneme s překladem XSLT 

dotazů, které mohou obsahovat všechny příkazy a funkce XSTL 1.0, kromě XPath 

pozičních příkazů (funkce position()).  

Překlad zahájíme vytvořením seznamu výrazů, které budeme označovat jako 

T-výrazy. T-výraz odpovídá libovolnému XSLT výrazu, který může vyprodukovat 

výstup. T-výraz je postupně budován při parsování XSLT a jeho výsledná hodnota 

reprezentuje sémantiku elementu v XSLT dotazu. Výsledný T-výraz přeložíme do 

SQL. Po vykonání SQL dotazů, získaná data setřídíme a zabalíme je do 

příslušných XML značek, tak aby uživatel našeho systému obdržel stejný 

výsledek, jako kdyby vykonal XSLT dotaz nad XML souborem obsahujícím stejná 

data jako naše relační databáze. T-výrazy jsou používány opakovaně v průběhu 

celého procesu, čímž se zajistí správné pořadí elementů na výstupu. 

3.2. Architektura transformačního systému 

Architektura systému je naznačena na Obr. 1. Zakulacená políčka 

představují procesy architektury, a šipky určují informační toky. Velmi důležité je 

pro uživatele 
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Obr. 1 - architektura transformačního systému 

pole DTD. Na jeho základě uživatel vytváří XSLT dotazy. Uživatelovo XSLT 

je následně za použití DTD přeloženo na SQL dotaz a zároveň je při tomto 

překladu vytvořeno wrapping schéma (bude definováno v 3.4.1). Po vykonání SQL 

dotazů nad relační databází, jsou získaná data zalomena za použití wrapping 

schématu do XML podoby, která je předána uživateli. Z pohledu uživatele 

systému, který předal XSLT a bylo mu vráceno XML, je relační databáze zcela 

skryta. 

3.3. Příprava databáze a DTD 

V této části se budeme zabývat, jak může být na základě DTD vytvořena 

relační databáze a naopak, jak může být na základě relační databáze vytvořeno 

DTD. Pro mapování DTD do relační databáze použijeme metodu navrženou v [3] 

s určitými změnami, pro opačný proces použijeme postup z  [4], který v případě, 

že je zdrojová relační databáze v Boyce-Coddově normální formě, vede k DTD 

bez redundancí. 

3.3.1. Vytvoření schématu relační databáze z DTD 

Metoda navržená v [3] navrhuje, aby byl každý list DTD namapován do 

relace. My nebudeme mapovat na relaci každý list, ale pouze listy, které mají 

specifikován výskyt ‘*’ nebo ‘+’. Tím dosáhneme snížení počtu relací. Pokud 

element může obsahovat text, přidáme do relace atribut ‘text’. Tím se vypořádáme 

s vnitřními uzly se smíšeným obsahem (tj. pokud element může obsahovat jak jiné 
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elementy tak textový obsah) a s jednoduchými listovými elementy. Následuje 

detailní popis postupu. 

Uvažujme DTD graf, relace je vytvořena pro každý komplexní element. 

Nechť n reprezentuje komplexní element. Relace r  vytvoříme pro n a jednoduché 

potomky namapujeme jako atributy r. Pokud r nemá ID atribut, přidáme jej. Tento 

atribut bude unikátně identifikovat n-tice relace. Pro každý rodičovský element p 

elementu n přidáme do r cizí klíč k odkazující na ID hodnoty p. Pokud n může 

obsahovat text, přidáme do r atribut ‘text’, do kterého budeme ukládat text 

elementu.  

3.3.2. Vytvoření DTD z existující relační databáze 

Jak je uvedeno v [4], ze schématu relační databáze můžeme snadno vytvořit 

graf XML DTD D. Počáteční graf D bude obsahovat pouze kořenový element. Pak 

pro každou relaci R v relační databázi vytvoříme nový element e a přidáme jej do 

D co by potomka kořenového elementu. Atributy relace R namapujeme do atributů 

e. Tím máme vytvořeno XML DTD odpovídající schématu relační databáze. Pokud 

relační databáze byla v Boyce-Coddově normální formě, získali jsme DTD bez 

redundancí [4]. V této práci se nebudeme zabývat překladem omezení v relační 

databázi (cizí klíče atd.) do XML DTD.  

3.4. Výpočet wrapping schématu 

V této části bude popsán náš přístup ke zpracování XSLT příkazů a jejich 

překladu na SQL dotazy. Řešení zpracovává XSLT příkazy ve dvou fázích. 

Nejprve se budeme zabývat příkazy, které mohou vyprodukovat nějaký výstup, 

jako například xsl:value-of a xsl:copy-of. V druhé fázi zpracujeme příkazy, které 

ovlivňují běh výpočtu, jako jsou xsl:for-each, xsl:if, xsl:apply-template. Některé 

příkazy musíme uvažovat v obou fázích, jelikož mohou vyprodukovat nějaký 

výstup a zároveň mají vliv na běh výpočtu. Např. xsl:apply-templates produkuje 

výstup pokud žádná šablona neodpovídá aktuálnímu kontextovému uzlu. Pokud 

existuje odpovídající šablona, tak tento příkaz má vliv na běh výpočtu. 

Elementy, které mohou vyprodukovat nějaký výstup, budeme nazývat O-

příkazy. Mezi O-příkazy patří  xsl:value-of, xsl:copy-of, xsl:variable, xsl:apply-

templates a xsl:call-template bez parametrů. Dále mezi ně zahrneme konstantní 

texty a konstantní elementy.  
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Je zřejmé, že každý O-příkaz e bude uzavřen v nějaké šabloně. Mezi 

příkazem šablona (xsl:template) a O-příkazem se ještě mohou vyskytovat nějaké 

příkazy ovlivňující běh výpočtu. Tyto příkazy budeme označovat jako enclose(e). 

Enclose(e) je seznam [e1,e2,..,en], kde e1 je šablona, každý příkaz je vnořen do 

všech předcházejících příkazů a e je vnořeno do všech příkazů e1,e2,..,en.  

Základní myšlenkou překladu XSLT na SQL dotazy je vytvoření 

překladového výrazu pro každý O-příkaz vyskytující se v XSLT dotazu. 

Překladový výraz (T-výraz) je výraz s podobnou syntaxí jako má XSLT, který je 

zjednodušeně řečeno zřetězením výběrových a testovacích výrazů ze všech 

příkazů do kterých je O-příkaz vnořen. Přesněji T-výraz kombinuje výrazy 

nalézající se v klauzulích match příkazu xsl:template, klauzule test příkazů xsl:if a 

xsl:when a klauzulí select ostatních příkazů do kterých je O-příkaz vnořen. Na 

pořadí zřetězení záleží. Pro O-příkaz e a seznam příkazů do kterých je vnořen 

enclose(e) = [e1,e2,..,en], který získáme parsováním XSLT, vyrobíme T-výraz 

zřetězením podmínek z enclose(e) ve zpětném pořadí. Takže, nejprve zpracujeme 

en, následně zpracujeme en-1,…, a až nakonec e1. Při postupném zřetězování T-

výraz aktualizujeme. 

Po aktualizaci T-výrazu, se T-výraz stane finálním. To znamená, že by měl 

začínat kořenovým elementem DTD a neměl by obsahovat žádné zástupné 

symboly. Finální T-výraz lze přeložit na SQL dotaz. SQL dotaz bude obsahovat 

vnitřní spojení tabulek příslušejících všem komplexním elementům obsažených 

v T-výrazu a filtry T-výrazu přeložíme na SQL podmínky. Zmíněné dvě vlastnosti 

finálního T-výrazu jsou velmi důležité. Pokud T-výraz nezačíná kořenovým 

elementem, vzniklý SQL dotaz nevrátí správný výsledek, jelikož XSLT dotaz je 

vždy vyhodnocován od kořenového elementu a ve směru od rodičovského uzlu 

směrem k potomkovi, zatímco vzniklé SQL by neobsahovalo tabulku odpovídající 

kořenovému elementu. Pokud T-výraz obsahuje zástupné symboly, není možné jej 

do SQL přeložit. Zástupné symboly v XSLT mohou představovat více elementů a 

cest a tím pro ně neznáme jména tabulek v relační databázi, na které bychom je 

mohli přeložit.  

Obecný tvar T-výrazu je E = / s1 / …../ sn kde s1,…,sn označujeme jako sekce 

E. Každá sekce si, 0 < i < (n+1) má tvar  

pi {∀} {E} {A} {CE} {CT} [< filter >] {group : g} {sort : po} {select : 

jednoducháJména} 
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kde pi je jméno elementu nebo konstantní text a všechny ostatní části jsou 

nepovinné: 

• Příznaky {∀}, {E}, {A}, {CE} a {CT} jsou exkluzivní a tak se za pi může 

objevit pouze jeden z nich.  

• {∀} signalizuje že pi je aktuální kontextový uzel. Tento příznak je 

nezbytný, jelikož příkazy xsl:for-each, xsl:template, a xsl:for-each-

group mění aktuální kontextový uzel 

• {E} znamená že pi je jméno generované příkazem xsl:element 

• {A} znamená že pi je jméno generované příkazem xsl:attribute 

• {CE} znamená že pi je konstantní element definovaný v XSLT dotazu 

• {CT} znamená že pi je konstantní text definovaný v XSLT dotazu 

• Podsekce [< filter >] signalizuje aplikaci filtru na pi 

• Podsekce {group : g} je používána pro mapování seskupovacího 

příkazu XSLT, kdy g označuje klíč seskupování. 

• Podsekce {sort : po} znamená, že výstup bude setříděn podle klíče po 

• Podsekce {select : jednoducháJména}  se může objevit pouze 

v poslední sekci sn a v případě, že pn je komplexní uzel. Tato 

podsekce určuje které sloupce budou vybrány z relační databáze. 

V seznamu jednoducháJména se tedy mohou objevit pouze listy 

z grafu DTD. 

 

Nechť je T-výraz tvaru např.  

E = / bib / book {∀} [@id] {sort : year} / publisher {select :name, address} 

Tento T-výraz znamená, že pro každý element book pod kořenovým 

elementem bib, který má atribut id, je pro výstup vybrán sloupec name a address a 

výstup je setříděn na podle sloupce year.  

Pro rozlišení symbolu ‘/' označujícího kořenový element a stejného symbolu 

používaného jako oddělovače v cestách, zavedeme pro T-výrazy symbol ‘¶‘ 

označující kořenový element. Je to nezbytné, jelikož kořenový element se může 

vyskytovat i uprostřed T-výrazu, např. v případě kdy select klauzule XSLT příkazu 

vybírá z kořenového elementu, nikoli z aktuálního kontextového uzlu. Pro cestu p 

definujeme funkci replroot(p). Tato funkce v cestě nahradí úvodní znak “/“ znakem 
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“¶“. Abychom získali konečné T-výrazy, zavedeme strukturu jež budeme nazývat 

wrapping schéma, která kontroluje proces aktualizace T-výrazů. 

3.4.1. Wrapping schéma 

Wrapping schéma je tabulka obsahující sloupce  

• L – číslo řádku 

• T – typ elementu 

• O – pořadí zpracování 

• E – T-výraz 

• Q – SQL dotaz 

• S – výsledek SQL dotazu 

N-tice v tabulce obsahuje informaci pro O-příkaz e. Pokud budeme říkat O-

příkaz e, budeme tím myslet i n-tici pro e. Zápis X(e) znamená hodnotu sloupce X 

pro e, tedy např. L(e) je číslo řádky e v XSLT dotazu. Toto číslo budeme používat 

pro rozlišení O-příkazů, pokud mají stejné jméno. Pokud je na řádku více O-

příkazů, připojíme k číslu řádky sekvenční číslo (např. 11.1, 11.2). Přípustné typy 

O-příkazů jsou uvedeny v Tabulka 1.  

 

O-příkaz Typ 

xsl:value-of  value 

xsl:copy-of copy 

xsl:variable <jméno proměnné> 

xsl:call-template call 

xsl:apply-templates apply 

constant string const 

Tabulka 1 - typy O-výrazů 

 

Číslo O(e) udává v jakém pořadí je O-příkaz vykonán a zároveň v jakém 

pořadí jsou data získaná z relační databáze příslušným dotazem zalomena do 

XML. Tuto hodnotu budeme označovat také jako O-číslo. Počáteční hodnota O(e) 

je 0 pokud je O-příkaz proměnná, jinak je 1. E(e) je T-výraz. Počáteční hodnota 

E(e) je p‘, kde p‘ je replroot(p) a p je cesta z klauzule select elementu e; zároveň 

za poslední element cesty p přidáme {∀} v případě, že element není list ani “.“ 

(aktuální uzel). Pokud daný element nemá podmínku, E(e) nastavíme na prázdný 
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řetězec. Q(e) budeme používat pro uložení SQL dotazu získaného překladem T-

výrazu. Sloupec S(e) je množina obsahující n-tice získané z relační databáze 

vykonáním SQL dotazu Q(e).  

V následujících odstavcích popíšeme jak budeme wrapping schéma 

aktualizovat, tak aby se T-výrazy v něm obsažené staly finálními. 

3.4.2. Aktualizace T-výrazů 

Cílem aktualizace T-výrazů je zkombinování výběrových a testovacích 

podmínek ze všech příkazů kterými je O-výraz obalen. Tím pro každý O-příkaz 

získáme T-výraz ze kterého budeme schopni vygenerovat SQL dotaz. Nechť e je 

O-příkaz a enclose(e) = [e1,e2,..,en], je seznam příkazů do kterých je e zanořen. 

Aktualizaci budeme provádět od posledního (tj. nejbližšího k e) příkazu en 

k nejvzdálenějšímu e1. Během aktualizace uvažujeme ty příkazy, které mají vliv na 

tok výpočtu. Mezi takové patří xsl:if, xsl:when and xsl:for-each, xsl:for-each-group, 

xsl:sort, xsl:element, xsl:atribute a konstantní elementy definované v XSLT dotazu. 

Tuto část aktualizace ukončíme v okamžiku, kdy zpracujeme všechny 

nadřazené příkazy. 

V následujících odstavcích ukážeme, jakým způsobem budeme aktualizovat 

T-výrazy vůči jednotlivým typům O-příkazů. 

 

<xsl:if test=“t“> <xsl:when test=“t“> 

E(e)="[" + replroot(t) + "]" + dlmtr + E(e) 

kde 

 pokud první znak E(e) je "[" 

  dlmtr = "" 

 jinak 

  dlmtr="/" 

 

<xsl:for-each select="p"> 

E(e)=p′+dlmtr+E(e) 

kde 

p' je vytvořeno přidáním {∀} za poslední element replaceroot(p) 

pokud první znak E(e) je "[" 

 dlmtr = "" 
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jinak 

 dlmtr="/" 

 

<xsl:template match="p"> 

E(e)=p′+dlmtr+E(e) 

kde 

p' je vytvořeno přidáním {∀} za poslední element replaceroot(p). 

Pokud p="/", nepřidáváme na konec {∀}. 

pokud první znak E(e) je "[" 

dlmtr = "" 

jinak 

dlmtr="/" 

<xsl:sort select="p0"> 

E(e) = {sort:p0} + E(e) 

 

<xsl:element name="n"> 

E(e)=n{E}/+E(e) 

 

<xsl:attribute name="n"> 

E(e)=n{A}/+E(e) 

 

konstantní element např.: <n> 

E(e)=n{CE}/+E(e) 

 

konstantní text např: t 

E(e)=t{CT}/+E(e). 

 

Důvodem, proč přidáváme konstantní příkazy do T-výrazů, je záměr použít 

T-výrazy pro zalamování výsledků do XML. Části T-výrazů označené jako 

konstantní do SQL překládat nebudeme. 

Po dokončení předchozího postupu ještě T-výrazy nemusí být finální. Je 

možné, že obsahují zástupné symboly a že nezačínají symbolem ¶. Nefinální T-

výrazy není možné přeložit do SQL a proto je nutné pokračovat dalším krokem 

aktualizace, kterým je nahrazení zástupných  symbolů. 
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3.4.3. Zpracování zástupných symbolů 

Ve výrazech XSLT se mohou vyskytovat následující zástupné symboly: ".", 

"..", "//", "|", "/*/", and "/@*". Zpracovávat je budeme následovně: 

 

"."   

Tento zástupný symbol odpovídá aktuálnímu kontextovému uzlu. 

Zpracujeme ho tím, že jej odebereme spolu s předcházejícím "\", pokud takové 

existuje. 

 

".."  

Tento zástupný symbol odpovídá rodiči aktuálního kontextového uzlu. Pokud 

se vyskytuje ve výrazu tvaru p/q/../s přeložíme jej na p[q]/s. Výskyt na začátku 

filtru tvaru p/q[../s] přeložíme na p[s]/q. Je syntaktickou chybou, pokud se v tomto 

stádiu zpracování objeví tento zástupný symbol na začátku T-výrazu (např. ../p/q). 

 

"pa//pb"  

Tento zástupný symbol odpovídá všem cestám mezi pa a pb. Pokud je pa 

prázdné nastaví se na kořen DTD. V DTD najdeme všechny cesty mezi pa a pb a 

vytvoříme tak množinu P={p1,…,pn}. Původní T-výraz přeložíme na n nových T-

výrazů pa/p1/pb,.…,pa/pn/pb. Čísla nových řádek ve wrapping schématu vytvoříme z 

původního čísla řádky připojením ".i", kde i je pořadí dané cesty v množině P. O-

číslo a typ příkazu zůstane stejný, jako u původního řádku. Původní řádek 

odstraníme. 

 

"pa | pb" 

Tento zástupný symbol odpovídá logickému nebo. Při jeho zpracování 

vytvoříme dva nové řádky, jeden bude mít T-výraz pa a druhý pb. Nové řádky 

vytvoříme stejným způsobem jako v předcházejícím případě. Původní řádek 

dstraníme. 

 

"pa/*/pb" 

Tento zástupný symbol nahrazuje libovolný element. 

Najdeme v DTD všechny elementy, které jsou potomci pa a mají syna pb a 

označíme je e1,…,en. Původní T-výraz přeložíme na množinu T-výrazů tvaru 
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pa/e1/pb,…,pa/en/pb a do wrapping schématu přidáme příslušné řádky. Pokud jsou 

jak pa tak pb prázdné, je vygenerován T-výraz pro každý element.  

 

"pa/@*" 

Tento zástupný symbol odpovídá všem atributům pa. Zpracujeme jej stejně 

jako *. 

3.4.4. Příkazy apply a call 

Příkaz  xsl:apply-templates používá aktuální kontextový uzel ke ztotožnění 

vzorů šablon. Pokud je ztotožnění úspěšné, šablona je aplikována na daný 

kontextový uzel. Pokud žádná šablona neodpovídá aktuálnímu kontextovému 

uzlu, bude použita implicitní šablona k vytištění všech textů aktuálního 

kontextového uzlu a všech jeho potomků. Klíčovým úkolem ztotožňování je, aby 

byl typ aktuálního kontextového uzlu stejný jako ztotožňovací vzor šablony.  

Při překladu dotazů nevíme jaký typ má aktuální kontextový uzel a proto není 

možný přímý překlad. Potřebujeme DTD abychom získali více informací pro 

překlad. Před uvedením algoritmu nejprve zadefinujeme globální a lokální T-

výrazy.  

T-výraz je globální pokud je jeho první znak ¶. T-výraz je lokální pokud není 

globální. 

Nechť L je množina všech lokálních T-výrazů wrapping schématu. Pro lokální 

T-výraz l ∈ L budeme označovat beg( l ) počáteční element l. Pro označení 

koncového elementu budeme používat end( l ) (nebereme v potaz filtry). 

 

Příkaz apply je zpracován od nejkratšího globálního T-výrazu. Nejkratším je 

myšleno, že má nejméně úrovní od kořene. Obvykle je tento T-výraz kořenový 

element. Pokud se ve wrapping schématu nenalézá globální T-výraz, přidáme do 

něj nový řádek s příkazem typu apply, kde T-výraz nastavíme na ¶, číslo řádky 

nastavíme na číslo větší než všechna ostatní čísla řádek ve wrapping schématu a 

pořadové číslo nastavíme na 1. Tento nově přidaný příkaz pak bude ten, se 

kterým začneme.  

 

Nechť e je T-výraz právě zvoleného globálního apply-templates  příkazu. 

Následující algoritmus zpracuje příkaz apply z wrapping schématu. 
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Algoritmus 3.4.4 

Nechť e je T-výraz právě zvoleného globálního apply-templates  výrazu. 

Následující algoritmus zpracuje element apply schématu. 

 

a) Nechť n = 1 je číslo, které se bude používat pro číslo 

řádku v tabulce wrapping schématu. Nechť C = {c1,...,cn} 

je seznam komplexních potomků end(e) v DTD. Pokud je C 

prázdné, konec. Jinak, nechť P je seznam cest 

zkonstruovaných jako {e/c1,...,e/cn}. Nechť O = {1, .., 

n} je seznam O-čísel každého prvku P. Množiny C,P,O si 

navzájem odpovídají, tedy přesněji jejich i-té elementy 

si odpovídají. 

b) Nechť L je množina všech lokálních T-výrazů wrapping 

schématu. 

For each ci ∈ C  

For each lj ∈ L 

  If ci = beg(lj) 

   upravíme wrapping schéma: 

   lj = pi + "/" + lj a L = L – {lj} 

O-číslo lj v tabulce schématu nastavíme 

na 

O(e) + "."+oi 

End If 

End For 

Pokud se ci alespoň jednou ztotožnilo s lj, pak 

P = P - {pi}, C = C – {ci}, O = O – {oi} 

End For 

c) Pokud existuje ck z C takové že ck má komplexní potomky, 

označme je Ck={ck1,…,ckm} a 

Pokud má ck jednoduché potomky 

Do wrapping schématu se přidá nový řádek. Číslo 

řádku je nastaveno na číslo řádku e prodloužené 
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o “.n“ n++. O-číslo je nastaveno na ok. Typ je 

nastaven na value. T-výraz je nastaven na pk. 

Dále je v C ck nahrazeno ck1,…,ckm, v P je pk 

nahrazeno pk/ck1,…,pk/ckm, v O je ok nahrazeno 

ok.1,…,ok.m 

Přejdi na b) 

Jinak jdi na d) 

d) Pro každé pi z P přidáme řádek do wrapping schématu. 

Číslo řádku nové položky je nastaveno na číslo řádku e 

prodloužené o “.n“, n++. O-číslo je nastaveno na na oi. 

Typ je nastaven na value. T-výraz je nastaven na pi. 

Tato část odpovídá situaci, kdy kontextový uzel 

xsl:apply-templates neodpovídá žádné další šabloně a pro 

zpracování je použita implicitní šablona. 

Nakonec nastavíme O(e) na 0. 

e) Konec. 

 

Základní myšlenkou algoritmu je rekurzivně vyhledávat cesty od kořene 

dokumentu k počátečním elementům lokálních T-výrazů. Pokud jsou takové cesty 

nalezeny, pak mohou být lokální T-výrazy zaktualizovány na globální. Toto 

vyhledávání také směřuje k najití cest začínajících v kořeni, které se neztotožní s 

žádnou lokální cestou.  

Tento algoritmus se používá opakovaně, dokud všechny cesty nejsou 

globální. Proměnné budou zpracovány později. 

 

Zpracování xsl:call-template je mnohem jednodušší, protože volání je 

založeno na jménu šablony. Nechť E(e) je T-výraz elementu e = xsl:call-template. 

Nechť TP je šablona, která je volána v e. Nechť T je množina všech T-výrazů 

nagenerovaných v TP. Pro každý T-výraz e' ∈ T je E(e') zaktualizováno na E(e′) = 

E(e) + "/" + E(e′). Nakonec je O-číslo e nastaveno na 0. 

3.4.5. Náhrada proměnných 

Proměnná může být definována obecně více T-výrazy. Vícenásobná definice 

vznikne pokud proměnná obsahovala zástupné symboly ("//", "*","|"). T-výraz 
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každé řádky s proměnnou budeme označovat definicí proměnné. Výskyt 

proměnné $x v T-výrazu e zpracujeme nahrazením $x v e jejími definicemi. Pokud 

je $x definována na m řádcích, vytvoříme m kopií řádku který obsahuje e a 

v každém z řádků nahradíme $x jednou z jejích definic. Po nahrazení změníme O-

čísla kopií na nejdelší O-číslo mezi  všemi definicemi proměnné plus 1. Po 

nahrazení všech výskytů všech proměnných jsou O-čísla jejich definic nastavena 

na 0. 

V tomto procesu je ještě potřeba zvážit situaci, kdy je proměnná uvnitř nějaké 

agregační funkce jako např. count($x). V tomto připadě musíme aplikovat 

agregační funkci na každý T-výraz proměnné a pak sečteme navrácené hodoty 

dohromady. Pokud je agregační funkce min() nebo max() budeme aplikovat 

obdobný postup. 

Po rozvinutí všech proměnných ze schématu odstraníme všechny řádky, 

které mají O-číslo 0. 

Z T-výrazů odstraníme veškeré výskyty {∀} které jsou uvnitř filtrů a funkcí. 

Zbývající výskyty oindexujeme počínaje číslem 1. 

3.4.6. Zpracování koncových elementů v T-výrazech 

Poslední element některých T-výrazů (nebo poslední element uvnitř nějaké 

funkce) může odpovídat internímu uzlu v DTD. V tomto připadě xsl:value-of a 

xsl:copy-of vytiskne text elementu a texty všech jeho potomků. Abychom dosáhli 

tohoto chování, použijeme v tomto případě Algoritmus 5.1. Tím získáme všechny 

potomky elementu. 

 

Zkontrolujeme každý T-výraz E z wrapping schématu. Pokud poslední 

element end(E) odpovídá internímu elementu v DTD, zavoláme algoritmus 3.4.4. 

Pokud je to list, nahradíme end(E) spolu s lomítkem "/" před ním textem 

{select:end(E)} 

 

Po provedení těchto operací, setřídíme wrapping schéma na základě O-čísla. 

3.5. Překlad T-výrazů na SQL dotazy 

Každý finální T-výraz wrapping schématu je přeložen na SQL dotaz. Jak 

jsme ukázali dříve, T-výrazy obsahují seznam jmen (včetně těch které jsou uvnitř 
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filtrů a funkcí). Některá z těchto jmen jsou jména komplexních uzlů DTD. Tyto uzly 

mají odpovídající tabulky v relační databázi. Ostatní jména jsou buď jména 

jednoduchých uzlů v DTD, nebo konstantní jména, jež jsou předcházena jedním z 

příznaků {E}, {A}, {CE} nebo {CT}. Jména jednoduchých uzlů odpovídají sloupcům 

v tabulkách. Konstantní jména se nebudou v překladu podílet, budou do výsledku 

přidána při zalamování relačních dat získaných při vykonávání SQL dotazů. 

Nechť 

• t = {t1,…,tn} je množina tabulek odpovídajících všem jménům 

komplexních uzlů obsažených v T-výrazu 

• g = {tg1,…,tgh} je podmnožina t obsahující všechny tabulky, které 

odpovídají uzlům s příznakem {∀k} a mají stejné pořadí jako mají jejich 

příznaky. 

• grpNames = tg1.ID,…,tgh.ID 

• sortNames je množina tvořená koncovými jmény p0 ze všech příznaků 

{sort:p0} před které je vloženo jméno elementu, za kterým se vyskytuje 

tento příznak a od jména dle kterého se třídí je odděleno tečkou. Např. 

....b/c{sort:d}/e/f{sort:g}/h => sortNames = {c.d, f.g} 

• selectNames je množina definovaná na základě {select : selectNames} 

kde jménu z příznaku předchází jméno tabulky následované tečkou. 

• c je podmínka, jež vznikne překladem všech filtrů v T-výrazu. 

Pak T-výraz můžeme přeložit na následující SQL dotaz. 

 

SELECT sortNames, selectNames 

FROM t1,t2,…,tn 

WHERE  

t1.ID = t2.parentID AND 

••• 

tn−1.ID = tn.parentID  

AND c 

GROUP BY grpNames, sortNames, selectNames 

ORDER BY sortNames 
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Podmínky zajišťující spojení tj−1.ID = tj.parentID  jsou přidány pouze pokud 

tj−1 je rodičem tj. Jinými slovy, pokud je znak ¶ mezi tj−1 a tj není přidána přislušná 

podmínka. Dotaz tedy obsahuje vnitřní spojení tabulek odpovídajících komplexním 

uzlům. Jsou vybrány hodnoty ID všech tabulek odpovídající jménům aktuálního 

uzlu a dále jsou vybrány hodnoty pro jména z množin sortNames a selectNames. 

Hodnoty SortNames a ID budou použity pro přeuspořádání pořadí vrácených dat, 

tak aby výsledek odpovídal protějšku v XSLT. 

Překlad filtrů do množiny c může vypadat následovně. Pokud je v T-výrazu 

více než jeden filtr, spojíme je pomocí logického operátoru AND. Funkce jsou 

přeloženy na obdobná klíčová slova SQL. Např. funkce contains(x,y) může být 

přeložena na x LIKE ‘%y%‘. Filtr tvaru [x] se přeloží na x IS NOT NULL. 

Poznamenejme, že nepodporujeme funkci position(). Je to z důvodu, že tato 

funkce nemá odpovídající protějšek v SQL. 

3.6. Zalomení dat do XML 

Získaná data se musí zalomit do formátu XML. Zalamování je řízeno 

wrapping schématem, n-tice wrapping schématu jsou použity dle jejich O-čísla. 

O-číslo je složené číslo, které obsahuje několik indexů spojených tečkami. 

První index určuje pořadí řádek na první úrovni, druhé číslo určuje pořadí řádky na 

druhé úrovni atd. Pro číslo n a množinu řádek, pokud je n druhý index O-čísla 

těchto řádek pak jim říkáme sourozenecké řádky.  

Data získaná z relační databáze začneme zpracovávat od T-výrazu s 

nejmenším O-číslem v několika krocích. 

Pro každý řádek wrapping schématu, jehož typ je copy, zalomíme hodnoty 

sloupců z příznaku {select:} jménem sloupce. Např. pokud je příznak tvaru 

{select:title} a hodnota vrácená z relační databáze je "v" pak zalomená hodnota 

bude <title>v</title>. 

Pro každé číslo n na druhé úrovni indexů seskupíme n-tice ze všech relací 

dohromady a každé n-tici předřadíme její O-číslo tak abychom mohli najít T-výraz 

ze kterého pochází. 

N-tice které obsahují  {∀1}pi1, setřídíme dle pi1. Pokud je {∀1}pi1 následováno 

příznakem {sort:po} (tj. {∀1}pi1{sort:po} ) setřídíme n-tice nejprve dle posledního 

elementu z p0 a pak dle pi1. Tento krok opakujeme pro všechny {∀2}pi2,…,{∀n}pin. 
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Pokud wrapping schéma nějaké n-tice neobsahuje {∀j}pij, pak se n-tice neúčastní 

pij třídění. Tímto způsobem je nastaveno správné pořadí n-tic pro výstup.  

Dalším krokem je přidání konstantních elementů do dat. Pokud T-výraz n-tice 

t obsahuje {E}pi a {A}pj (nebo {CE}pk nebo {CT}pk) a zároveň je to první n-tice 

obsahující příznak, vytiskneme konstantní element jména pi a atribut pj (nebo 

jméno pk) na výstup. Pokud n-tice obsahuje příznak, ale není první ve které se 

daný příznak vyskytuje, na výstup netiskneme nic. Element pi (nebo pk) je uzavřen, 

pokud T-výraz následující n-tice neobsahuje {E}pi a {A}pj (nebo {CE}pk).  

Po všech těchto krocích odstraníme ze získaných n-tic následující hodnoty: 

O-číslo, hodnoty pro všechny příznaky {∀n} a hodnoty pro všechny příznaky 

{sort:p0}. Zbývající data jsou výsledná data ve formátu XML. 

 

4. Problémy v řešení Jixue Liu 

4.1. Uložení dat 

Zvažme případ, kdy budeme v DTD mít elementy definovány následovně: 

<!ELEMENT u (w,v,w)> 

<!ELEMENT v (#PCDATA)> 

<!ELEMENT w (#PCDATA)> 

A ukázkové XML podle této definice  

<u> 

<w>www1</w>   

 <v>vvv</v> 

 <w>www2</w>   

</u> 

Navržený způsob ukládání dat  nám neumožní dané DTD do relační 

databáze uložit. Uzel w je jednoduchý uzel, a tak bude namapován na atribut 

relace u, a při ukládání druhého výskytu elementu w, bude hodnota prvního 

výskytu v databázi přepsána.  

Daný problém by jistě řešilo přejmenování, či oindexování elementu w, 

nicméně to považuji za špatný způsob řešení, jelikož původním záměrem 

mapování jednoduchých elementů na atributy nadřazené relace bylo databázi 

zjednodušit, nikoli ji zkomplikovat.  
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4.2. Chyby v algoritmu 3.4.4 

Při mé emailové konzultaci s Jixue Liu vyšlo najevo, že v algoritmu 3.4.4 byla 

v části b) chyba, čímž byl algoritmus v původním znění matoucí.  V jeho překladu 

je uvedena opravená verze. Přesto se domnívám, že tento způsob zpracování 

nepovede ke správným výsledkům z důvodů, které uvedu v následujících 

odstavcích. 

4.2.1. Chybná volba odkud zahájit aplikaci šablon 

Aplikace šablon je zahájena nejkratším z globálních T-výrazů. To představuje 

T-výraz, který odpovídá šabloně která měla ve své match klauzuli cestu 

definovanou z kořene a tato cesta měla nejméně úrovní (Dále budeme cesty 

začínající v kořeni označovat jako globální) . Takováto volba nedává vůbec smysl, 

v podstatě tím spustíme aplikování šablon pouze na podstrom ze zmíněné 

klauzule match a tedy na některé elementy se šablony vůbec nebudou aplikovat 

(přesněji, budou aplikovány šablony na elementy, které jsou ze zmíněného 

podstromu a na elementy, pro které existuje šablona  definovaná pomocí globální 

cesty). Aplikace šablon tedy musí být vždy zahájena v kořeni dokumentu. 

4.2.2. Nemožnost použít šablonu opakovaně 

Způsob jakým se v části b) algoritmu aktualizuje wrapping schéma, vylučuje 

možnost použít některou z šablon opakovaně (např. na element, který má více 

rodičů a tedy se vyskytuje v různých částech XML dokumentu). 

4.3. Vícenásobná aplikace šablon 

Z řešení je jasně patrné, že pokud XSLT obsahuje více šablon pro jeden 

element, a na tento element má být aplikována šablona, budou na něj aplikovány 

všechny šablony a nikoli pouze jedna. Není podstatné zda dané šablony mají 

v klauzuli match globální či relativní cestu. 

4.4. Chybné zpracování call-template 

Způsob jakým je zpracován příkaz call-template, neumožňuje opakované 

použití této šablony. 
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4.5. Problémy při překladu 

Překlad z T-výrazů na SQL dotaz nemůže být tak přímočarý, jelikož se nám 

do T-výrazu mohou dostat instance elementů stejného jména, které spolu vůbec 

nesouvisí a tedy je třeba, brát hodnotu pro každý z nich z jiné „kopie“ tabulky. To 

vede na nutnost nějakým způsobem pojmenovávat tabulky v dotazu a vždy použít 

správnou instanci. 

 

Po zjištění těchto problémů jsem usoudil, že budu nucen řešení zásadním 

způsobem měnit a tímto řešením jsem se dále nezabýval. 

5. Mé řešení  

5.1. Stručný popis řešení 

Abychom dosáhli správné aplikace šablon a měli možnost si vybrat, kterou 

šablonu na aktuální kontextový uzel spustíme, musíme postupovat stejným 

způsobem, jako se to děje při standardním zpracování XSLT. My však nebudeme 

aplikovat šablony na základě XML dat, tak jako to dělá XSLT, ale na základě DTD. 

Nejprve načteme DTD. Během načítání XSLT do struktury reprezentující DTD 

zaregistrujeme šablony, které odpovídají (ztotožňují se) jednotlivým elementům. 

Pak zahájíme proces aplikace šablon. Začneme v kořeni DTD, zvolíme šablonu 

kterou použijeme a zpracujeme její příkazy. Tato šablona může obsahovat příkazy 

apply-templates, které spustí zpracování dalších šablon. Pokud některý element 

nemá odpovídající šablonu, zajistíme vytištění textu elementu a aplikaci šablon na 

jeho potomky. Proces aplikování šablon bude vytvářet struktury, které budeme 

označovat ProcessingBlock. Tyto struktury nám budou držet výraz (ve kterém jsou 

narozdíl od šablon již všechny cesty rozvinuty), ze kterého bude generován SQL 

dotaz. Po negenerování a vykonání SQL dotazů data seskupíme, setřídíme a 

doplníme případné chybějící XML elementy. 

5.2. Základní myšlenka řešení 

Začneme definicemi. Relativní cesta, je cesta v DTD která nezačíná 

v kořeni. Aktuální kontextový uzel je cesta v DTD, vůči které se v daném 

okamžiku zpracování rozvíjejí relativní cesty. Budeme jej označovat ccn. 
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Základní myšlenka je taková, že v XSLT máme dvě skupiny  příkazů. Příkazy 

z první skupiny ovlivňují tok výpočtu, mění aktuální kontextový uzel, ale 

neprodukují výstup. Do této skupiny patří příkazy xsl:apply-templates, xsl:for-each, 

xsl:if, xsl:choose. Do druhé skupiny patří příkazy, které nám mohou vyprodukovat 

nějaký výstup. Příkazy z této skupiny budeme označovat jako O-příkazy. Do této 

skupiny patří xsl:atribute, xsl:copy, xsl:copy-of, xsl:value-of, xsl:element, xsl:text. 

Pro tyto příkazy budeme generovat SQL, a to takovým způsobem abychom jedním 

SQL dotazem získali veškerá data pro aktuální kontextový uzel. Tedy např. pokud 

zpracováváme O-příkaz <xsl:value-of select=”.”> a aktuální kontextový 

uzel je /a/b budeme z relační databáze získávat data, pro  všechny elementy 

původního XML, které odpovídají cestě /a/b. Po získání dat z relační databáze, 

musíme setřídit tabulky odpovídající jednotlivým O-příkazům tak, aby se data  

pocházející z jednotlivých O-příkazů, odpovídající aplikaci šablony na jeden 

konkrétní XML element, dostala k sobě. Zjednodušeně řečeno, tabulky setřídíme 

dohromady, přičemž z řádků jednotlivých tabulek budeme vytvářet skupiny na 

základě ID elementů, odpovídajících ccn, vůči kterému byla šablona aplikována. 

V rámci tohoto třídění data (do)zalomíme do XML. 

5.3. Výhody oproti tradičnímu zpracování 

Hlavní výhodou a zároveň rozdílem oproti tradičnímu zpracování je, že se 

během výpočtu nerozhodujeme na základě dat. Výpočet je připraven dříve, než se 

poprvé dotážeme na data a tato data neovlivňují běh výpočtu. 

5.4. Základní předpoklady a z nich vyplývající omezení 

5.4.1. Omezení DTD 

Stejně jako v textu [1] se omezíme na DTD jež neobsahuje ve svém grafu 

cykly. Není to z důvodu, že by XML data odpovídající danému DTD nešla do 

databáze uložit, řešení tohoto problému je jednoduché, skutečným důvodem je 

nemožnost nagenerovat SQL dotazy, kterými bychom z takovéto databáze získali 

data při zachování výhod, které nám nabízí netradiční přístup ke zpracování 

XSLT.  

Uvažujme příklad s cyklickým DTD a uložení dat v relační databázi podobně 

jako to  bylo popsáno v části 3.3.1 s tím, že cyklické DTD by se ukládalo do 
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stejných tabulek jako dříve (pro každý element DTD bychom nadále vytvářeli 

pouze jednu tabulku). Rozlišení jak „hluboko“ jsme zanořeni v dokumentu, by bylo 

možné zjistit pouze tím, že bychom prošli přes rodiče elementu až do kořene. 

<!ELEMENT u (#PCDATA|v)*> 

<!ELEMENT v (#PCDATA|u)*> 

A ukázkové XML podle této definice  

<u>   

 <v>v1</v> 

 u1 

 <v> 

  <u>u2</u> 

  v2 

  <u> 

   <v>v3</v> 

  </u> 

 </v>  

</u> 

A nyní fragment XSLT 

<xsl:for-each select="//v"> 

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

</xsl:for-each> 

Předem nevíme, jak hluboko bude v zanořeno a tedy není možné 

negenerovat SQL sjednocující všechny úrovně, na kterých se v může vyskytovat, 

protože těchto úrovní je nekonečně mnoho. Vzniklo by nám v daném případě SQL 

tvaru 

SELECT v1.text 

FROM .... INNER JOIN u u1 ON ...ID = u1.parentID INNER JOIN v 

v1 ON u1.ID = v1.parentID 

UNION ALL 

SELECT v2.text 

FROM .... INNER JOIN u u1 ON ....ID = u1.parentID INNER JOIN 

v v1 ON u1.ID = v1.parentID INNER JOIN u u2 ON v1.ID = 

u2.parentID INNER JOIN v v2 ON u2.ID = v2.parentID 

UNION ALL 
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....... 

....... 

A tak dále až do nekonečna, což není možné. 

Byli bychom tedy donuceni k řešení, kdy bychom postupovali stejně jako při 

klasickém zpracování a tedy, že bychom nejprve získali data a pak hledali 

šablonu, kterou na ně aplikovat. Tím bychom přišli o hlavní výhodu a základní 

rozdíl oproti klasickému zpracování a z uložení dat v relační databázi by byl jen 

velmi neobratný způsob jak zapsat textový soubor na disk. 

Jak konkrétně bychom ukládali data do databáze nemá na daný problém vliv, 

jeho příčina leží v neomezeném zanoření elementů a tento problém není možné 

odstranit. 

5.4.2. XSLT 

Omezíme se na XSLT 1.0. Konkrétně nás budou zajímat příkazy: 

<xsl:apply-templates select = node-set-expression mode = 

qname> <!-- (xsl:with-param)* --></xsl:apply-templates> 

Příkazem xsl:sort se nebudeme zabývat. 

 

<xsl:template match = pattern name = qname mode = qname> 

  <!-- Content: (xsl:param*, template) --> 

</xsl:template> 

Atribut priority nebudeme uvažovat. 

 

<xsl:call-template name = qname> 

  <!-- Content: xsl:with-param* --> 

</xsl:call-template> 

 

<xsl:with-param name = qname select = expression /> 

Parametry definovanými pomocí šablony se nebudeme zabývat. 

 

<xsl:param name = qname select = expression /> 

Parametry s výchozí hodnotou definovanou pomocí šablony se nebudeme 

zabývat. 
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<xsl:variable name = qname select = expression /> 

Proměnnými definovanými pomocí šablony se nebudeme zabývat. 

 

<xsl:for-each select = node-set-expression> 

  <!-- Content: (template) --> 

</xsl:for-each> 

Příkazem xsl:sort se nebudeme zabývat. 

 

<xsl:copy> 

  <!-- Content: template --> 

</xsl:copy> 

Atributem use-attribute-sets se nebudeme zabývat. 

 

<xsl:copy-of select = expression /> 

 

<xsl:if test = boolean-expression> 

  <!-- Content: template --> 

</xsl:if> 

 

<xsl:choose> 

  <!-- Content: (xsl:when+, xsl:otherwise?) --> 

</xsl:choose> 

 

<xsl:when test = boolean-expression> 

  <!-- Content: template --> 

</xsl:when> 

 

<xsl:otherwise> 

  <!-- Content: template --> 

</xsl:otherwise> 

 

<xsl:value-of select = string-expression /> 

 

<xsl:element name = { qname } > 
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  <!-- Content: template --> 

</xsl:element> 

 

<xsl:attribute name = { qname } > 

  <!-- Content: template --> 

</xsl:attribute> 

 

<xsl:text> 

  <!-- Content: #PCDATA --> 

</xsl:text> 

 

Omezení XPath výrazů 

Nebudeme uvažovat funkci position(). U ostatních funkcí se omezíme pouze 

na tvrzení, že lze najít odpovídající funkce v SQL, na které je možno XPath funkce 

přeložit. Z důvodu zjednodušení implementace jsem se rovněž omezil na 

zkrácenou syntaxi lokačních cest. A tedy v cestách se mohou vyskytovat pouze 

následující symboly: “/“,“//“,“*“,“@”,”.”,”..”,”|” a dále jména uzlů a atributů 

definovaná v DTD a filtry, ve významu jak je definováno v [2].  

Výrazy XPath mohou obsahovat “+”,”-“,”*”,”div”,”mod”, “<”, ”<=”, ”>”, ”>=”, 

”!=”, “and”,”or”,”not”. 

Agregační funkce sum(), count() nebyly doimplementovány, nicméně z 

řešení bude zřejmé, že je to velice jednoduché. 

5.5. Ukládání dat do databáze 

Data do databáze budeme ukládat obdobným způsobem, jako je to popsáno 

v části 3.3.1, s tím rozdílem, že nebudeme provádět optimalizaci počtu relací  a 

tedy relaci vytvoříme pro každý element. 

Přesněji: Pro každý element vytvoříme relaci se jménem daného elementu. 

Pokud element může obsahovat text, přidáme relaci se jménem tvaru 

JménoElementu_CDATA. Tato relace bude mimo jiné obsahovat atribut ‘data‘, do 

kterého budeme ukládat textový obsah příslušejících elementů. Každá z relací 

bude obsahovat atribut ElementID, do kterého budeme ukládat ID unikátní přes 

celý dokument/databázi. Tato ID nagenerujeme v průběhu ukládání dat do 

databáze a zajistíme, že jednotlivé elementy obdrží ID odpovídající pořadí daného 
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elementu ve zdrojovém XML. ID definovaná v XML nebereme v potaz. Dále každá 

relace, kromě relace odpovídající kořenovému elementu, bude obsahovat atributy 

odkazující na rodiče elementu, pro který je vytvořena a tyto atributy budou mít 

jména tvaru JménoRodiče_ElementID. Atributy elementů budou namapovány na 

atributy relace. 

Tento způsob uložení je zvolen s ohledem na možnost budoucího rozvoje 

řešení, odstranění problémů popsaných v části 4.1 a zjednodušení implementace. 

 

Pro obrácený postup, tedy vygenerování DTD a XML dat na základě relační 

databáze použijeme postup popsaný v části 3.3.2. 

5.6. Načtení DTD 

DTD budeme z implementačních důvodů načítat do struktury jednoduchým 

parsováním definic elementů a atributů. Struktura bude pro každý uzel obsahovat 

seznam odkazů na předky, seznam odkazů na potomky, seznam atributů, jména 

relací a jejich atributů, na které daný uzel budeme mapovat. Dále bude obsahovat 

seznam, do kterého zaregistrujeme šablony odpovídající tomuto elementu. 

5.7. Načtení šablon 

Šablony a jejich příkazy načteme do struktury kopírující strukturu vstupního 

XSLT. Pro jednotlivé příkazy budeme vytvářet instance objektů odpovídajícího 

typu a načteme atributy podle typu příkazu. Pokud daný atribut obsahuje XPath 

výraz, načteme jej do objektu reprezentující XPath výraz. Každý objekt o, bude 

obsahovat seznam odkazů na potomky a také odkaz na svého rodiče (vztahy 

rodič-potomek vycházejí ze zanoření příkazů XSLT, kterým objekty odpovídají). 

5.7.1. XPath výrazy 

XPath výrazy budeme ukládat do objektu obsahujícího typ výrazu a jeho 

(nejvýše dva) operandy. Operandy budou opět XPath výrazy. XPath výraz může 

být i typu literal (nějaký text), number (nějaké číslo) nebo dtdPath (lokační cesta 

v DTD). Tyto speciální případy mají operandy prázdné a v objektu mají uloženou 

svou hodnotu. 

DtdPath budeme ukládat do dalšího typu objektu. Jelikož se nám cesty 

mohou v průběhu zpracování rozmnožit na několik nezávislých cest (konkrétně při 
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rozvinutí cesty a např. jejích zástupných symbolů) je třeba definovat tento objekt 

jako seznam dtdSekcí, kdy každá sekce obsahuje jednu cestu, abychom měli 

jednotlivé cesty po rozvinutí kam uložit, jelikož budou rovnocenné. DtdSekce bude 

obsahovat nějaké dodatečné informace a spojový seznam kroků cesty. Mezi kroky 

cesty patří: jméno elementu, “*“,“//”, jméno atributu, “.” a ”..”. 

5.7.2. Rozvinutí cest šablon 

Cesta je rozvinutá pokud začíná v kořeni a obsahuje pouze jména elementů 

a atributů DTD. 

V průběhu načítání XSLT provedeme rozvinutí všech sekcí dtdPath  

z klauzule match u každé šablony. Pokud nerozvinutá cesta nezačíná v kořeni, 

přidáme na její začátek krok “//“. Cestu šablony budeme rozvíjet od jejího 

posledního kroku směrem k prvnímu pomocí jednoduchého rekurzivního 

zpracování, kterým najdeme všechny rozvinuté cesty odpovídající klauzuli match. 

Situaci zjednodušuje fakt, že v match klauzuli šablony se nesmí vyskytovat krok 

“..“. Výsledkem může být více cest (např. pokud nerozvinutá cesta obsahuje krok 

“//“).  

5.7.3. Registrování šablon do DTD 

Abychom si usnadnili aplikaci šablon, zaregistrujeme si šablony do 

reprezentace DTD grafu. Pro každou šablonu t a pro každou sekci s rozvinuté 

cesty z klauzule match šablony t najdeme poslední krok k této sekce. k obsahuje 

odkaz na příslušející element e z DTD. Do seznamu odpovídajících šablon e 

přidáme odkaz na šablonu t.  

 

5.8. Aplikace šablon vůči DTD  

Jak již bylo uvedeno dříve, šablony budeme aplikovat obdobně, jako se to 

děje při klasickém zpracování XSLT.  

Nejprve několik definic. Jednotlivé ProcessingBloky jsou objekty, které 

budeme vytvářet v průběhu aplikace šablon a mají stejné vazby jako prvky 

struktury v níž je uloženo XSLT, ale s tím rozdílem, že cesty, které byly 

v jednotlivých prvcích struktury XSLT nerozvinuté, jsou rozvinuty vůči 

kontextovému uzlu, který byl aktuální v okamžiku zpracování jednotlivých příkazů 
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šablony. Je to tedy jakási instanciace použitých šablon. ProcessingBlok budeme 

zkráceně označovat PB. 

Krok s vytvářením processingBloků nám umožní, abychom případně mohli 

některou z šablon aplikovat vícekrát. 

Defaultní šablony jsou sadou šablon, které je třeba přidat k šablonám 

definovaným ve vstupním XSLT a které nám zajistí vypsání textového obsahu ccn 

(pokud jej obsahuje) a aplikaci šablon na potomky elementu DTD, který odpovídá 

poslednímu kroku z ccn, pokud pro ccn neexistuje šablona definovaná ve 

vstupním XSLT. 

Defaultní šablony můžeme vyjádřit v XSLT následovně: 

a) <xsl:template match="*|/"> 

  <xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

 

b) <xsl:template match="*|/" mode="m"> 

  <xsl:apply-templates mode="m"/> 

</xsl:template> 

 

c) <xsl:template match="text()|@*"> 

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

</xsl:template> 

 

Pro každý mód (mode) jež je použit v některé ze šablon definovaných ve 

vstupním XSLT, musíme přidat defaultní šablonu b), ve které je m nahrazeno 

jménem použitého módu. K defaultním šablonám se ještě vrátíme v části 6.2. 

 

Definujme funkci applytemplates(ccn, mode, vars, templParams, 

oNumber, parentProcessingBlock) následovně 

Nechť s je poslední krok ccn a e je element DTD odpovídající kroku s. Pokud 

v seznamu šablon připojenému k e existuje alespoň jedna šablona, vybereme 

šablonu, kterou budeme aplikovat, a zpracujeme ji (rozvineme do 

ProcessingBloků, více v části 5.9) vůči ccn. Pokud žádná šablona neexistuje, 

zpracujeme defaultní šablony vůči ccn. 

Jelikož funkce bude volána rekurzivně, budeme potřebovat tyto parametry 
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mode – odpovídá atributu mode z šablony 

vars – seznam aktuálně platných proměnných 

templParams – seznam parametrů předávaných při volání šablony 

oNumber – složené číslo (tj. číslo tvaru x.y. … .z kde x, y, z ∈ N), jež budeme 

potřebovat při třídění a zalamování výsledku. 

parentProcessingBlock – rodič do kterého budeme přidávat ProcessingBloky 

vzniklé aplikací šablony. 

Postup zpracování tedy bude: 

V seznamu globálních proměnných vars, který jsme získali při načítání XSLT, 

rozvineme cesty ve výrazech v nich obsažených. 

Aktuální kontextový uzel ccn nastavíme na kořen DTD a zavoláme funkci 

applytemplates(ccn, ””, vars, {}, ”1”, null). 

5.9. Rozvinutí šablon do ProcessingBloků 

Při rozvíjení šablon máme k dispozici parametry předávané při volání funkce 

applytemplates. Pro každý zpracovávaný příkaz p, zpracujeme nejprve tento 

příkaz (viz následující sekce) a následně zpracujeme jeho potomky (příkazy 

zanořené do tohoto příkazu). Pokud daný příkaz mění aktuální kontextový uzel, 

zpracováváme potomky vůči tomuto novému ccn. Potomky očíslujeme v pořadí 

v jakém se nacházejí ve zdrojovém XSLT, nechť každý potomek má tedy 

pořadové číslo oi. Nechť oParent je O-číslo příkazu p. Zpracování i-tého potomka 

pak spustíme s O-číslem tvaru oParent.oi a jako parametr rodič při volání předáme 

odkaz na processingBlock příkazu, který právě zpracováváme. 

 

Pokud je některý z potomků příkazu p definice proměnné, přidáme do 

seznamu vars její definici rozvinutou vůči ccn a seznamu vars. Potomky příkazu p 

následující po této definici, budeme zpracovávat vůči nově vzniklému seznamu. 

Jakým způsobem definici rozvineme je uvedeno v části 5.9.1. 

 

Při vytváření každého processingBlocku si do něj uložíme O-číslo a odkaz na 

rodiče (processingBlock který je nadřazený nově vytvářenému). Tyto hodnoty si 

budeme předávat ve volání funkce zpracovávájící jednotlivé příkazy. 
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5.9.1. Rozvinutí výrazů a cest XPath 

Pokud při zpracování XSLT příkazu budeme potřebovat rozvinout nějaký 

XPath výraz, budeme postupovat následovně. Výrazy typu operace rozvineme tak, 

že rozvineme jejich operandy a vrátíme nový XPath výraz s danou operací a 

rozvinutými operandy. 

Pokud je rozvíjeným výrazem dtdPath, rozvineme ji vůči ccn. Nejprve si 

připravíme seznam cest, které budeme rozvíjet. Pro každou sekci sec z dtdPath, 

pokud tato sekce je relativní cestou, připojíme na konec kopie ccn kroky sec. 

V nově vzniklých cestách, si označíme první krok ze sec jako začátek relativní 

cesty (budeme jej později odkazovat jako relPartBeg). Nově vzniklou cestu 

přidáme do seznamu. Pokud je sekce sec globální cestou, přidáme ji do seznamu.  

Každou z cest cIn takto vytvořeného seznamu budeme zpracovávat směrem 

od prvního kroku k poslednímu. Budeme se snažit danou cestu “napasovat“ na 

graf DTD. Připomeňme, že v cestách se mohou vyskytovat symboly 

“//“,“*“,“@”,”.”,”..” a jména elementů. 

Nechť cOut je výsledek průběžného zpracování. Nechť last(cOut) označuje 

poslední krok cesty cOut. Reprezentujme cestu cIn seznamem kroku cIn={s1, .., 

sn}. Na i-tý prvek seznamu přistupujme pomocí cIn[i]. 

Při zpracování i-tého kroku budeme postupovat následovně: 

 

Pokud cIn[1] = x, kde x je jméno elementu, ověříme že DTD element 

odpovídající last(cOut) má potomka x. Pokud ano, odebereme cIn[1], na konec 

cOut přidáme krok odpovídající x. Pokračujeme zpracováním cIn[1]. Pokud 

takového potomka DTD element nemá, výpočet končí. 

 

Pokud cIn[1]=”//”, odebereme cIn[1], vyhledáme cesty ke všem (tedy i 

vnořeným) potomkům last(cOut). Pro každou z takto získaných cest spustíme 

výpočet, kde na vstupu bude v proměnné cOut jedna z těchto cest. 

 

Pokud cIn[1]=”*”, odebereme cIn[1], vyhledáme cesty ke všem přímým 

potomkům last(cOut). Pro každou z takto získaných cest spustíme výpočet, kde na 

vstupu bude v proměnné cOut jedna z těchto cest. 

 

Pokud cIn[1]=”.”, odebereme cIn[1] a pokračujeme ve výpočtu. 
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Pokud cIn[1]=”..” odebereme cIn[1] a upravíme cOut tak, že krok last(cOut) 

přesuneme do filtru kroku, který mu předchází. Pokud předcházející krok již 

obsahuje filtr, připojíme nový filtr pomocí logické spojky and. 

Příklady:  

Nechť cIn=../c/d a cOut = /a/b. Po provedení kroku zpracování, bude cIn=c/d 

cOut=/a[b]/ 

Nechť cIn=../c/d a cOut = /a[1=1]/b. Po provedení kroku zpracování, bude cIn=c/d 

cOut=/a[1=1 and b]/ 

Speciální případ kdy se dostaneme až do kořene dokumentu ošetříme 

zvlášť. Nechť cIn = ../e1/dalsiKroky a cOut = /e2. Pokud e1=e2 pak nastavíme cOut 

= /e1 a cIn=dalsiKroky. Jinak cesta neexistuje (neztotožní se), protože by 

dokument musel obsahovat dva kořenové elementy. 

 

Pokud cIn[1]=”/” odebereme cIn[1] a pokračujeme ve zpracování. Pozn.: 

v implementaci jsem lomítka odebral již při načítání výrazu a pokud aktuální krok 

není “//”, je přechod z jednoho kroku na druhý chápán jako lomítko v cestě. 

 

V průběhu zpracování rozvíjíme obdobným způsobem i filtry. Ve filtrech se 

mohou vyskytovat XPath výrazy, které budeme rozvíjet vůči ccn odpovídajícímu 

kroku, na kterém se filtr vyskytuje. 

 

Rozvíjení končí v okamžiku, kdy již v cIn není žádný krok ke zpracování.  

5.9.2. Zpracování xsl:template 

Při zpracování šablony narazíme nejprve na tento příkaz. Do nově 

vytvořeného processingBlocku typu pbTemplate si uložíme mimo dříve 

specifikovaných hodnot cestu ccn. Zpracujeme případné předané parametry 

(pokud nebyly předány, použijeme defaultní hodnoty, definované v dříve 

načtených příkazech šablony xsl:param)  a přidáme jejich jména a rozvinuté 

hodnoty do seznamu vars. 

Zpracujeme potomky příkazu, tak jak bylo popsáno dříve. 
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5.9.3. Zpracování příkazu xsl:apply-templates 

Pokud příkaz obsahuje atribut select rozvineme jej vůči ccn, čímž získáme 

seznam cest na které budeme aplikovat šablony.  

Pokud příkaz neobsahuje atribut select, získáme seznam na základě ccn. 

Nechť ch = {ch1,..,chn} jsou všichni přímí potomci last(ccn). Do seznamu přidáme 

cesty ccn/ch1, .. , ccn/chn.  

Získané cesty uspořádáme tak, aby byly v pořadí, ve kterém se vyskytují 

v XML dokumentu a očíslujeme je. Pro každou cestu ze seznamu, spustíme funkci 

applytemplates. Jako O-číslo předáme O-číslo prodloužené o číslo cesty. Pokud 

příkaz definuje předávané parametry (jejich seznam již opět máme, získali jsme jej 

při načítání XSLT dokumentu) rozvineme jejich hodnoty vůči aktuálnímu ccn a 

aktuálnímu seznamu vars a vytvoříme z nich seznam templParams. Dále při 

volání předáváme jako ccn samotnou cestu a jako vars seznam globálních 

proměnných. ProcessingBlock pro tento příkaz nevytváříme. 

5.9.4. Zpracování příkazu xsl:if 

Výraz z atributu test, rozvineme vůči ccn a do filtru posledního kroku ccn 

přidáme tento rozvinutý výraz pomocí logické spojky and (popř. bez logické 

spojky, pokud last(ccn) filtr neobsahuje). Pokud se některá z cest ve výrazu 

rozvine na více cest (např. podmínka “* = 8”) nepředstavuje to problém, jelikož při 

generování SQL se s touto možností počítá (generování SQL bude umět porovnat 

např. nodeset a hodnotu). Potomky příkazu zpracujeme jako obvykle, ale s tímto 

novým ccn. ProcessingBlock pro tento příkaz nevytváříme. 

5.9.5. Zpracování příkazu xsl:for-each 

Výraz z atributu select, rozvineme vůči ccn.  Cesty, na které se výraz 

rozvinul, uspořádáme v pořadí podle dokumentu, očíslujeme je a vytvoříme pro ně 

processingBloky typu pbTemplate (xsl:for-each nám stejně jako xsl:template 

signalizuje změnu ccn), do kterých si mimo jiné uložíme příslušné cesty. O-čísla  

jednotlivých PB vzniknou prodloužením aktuálního O-čísla o číslo které jsme 

přidělili jednotlivým cestám. Zpracování potomků příkazu spustíme vůči každé 

z cest (tj. nový ccn bude ona cesta) a jejímu O-číslu. 
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5.9.6. Zpracování příkazu xsl:call-template  

Vyhledáme volanou šablonu dle atributu name a zpracujeme ji stejně jako 

příkaz xsl:template, ale zajistíme, aby se nám pro šablonu nevytvořil nový PB 

(call-template nemění ccn). 

5.9.7. Zpracování příkazu xsl:value-of 

Rozvineme výraz z atributu select vůči ccn a uložíme jej do processingBloku 

typu valueOf, spolu s dalšími údaji, tak jak bylo definováno dříve. 

5.9.8. Zpracování příkazu xsl:copy 

Vytvoříme PB typu copy, do kterého si uložíme ccn. Dále pokračujeme 

s potomky tak jak bylo řečeno dříve. 

5.9.9.  Zpracování příkazu xsl:copy-of 

Na úplném začátku si při načítání XSLT přidáme mezi šablony následující 

šablonu, ale zajistíme aby identifikátor v atributu mode byl unikátní. Označme 

jméno identifikátoru copy-ofMode. 

 

<xsl:template match="@*|node()" mode=“copytemplate“> 

  <xsl:copy> 

    <xsl:apply-templates select="@*|node()" 

mode=“copytemplate“/> 

  </xsl:copy> 

</xsl:template> 

 

Nechť selExpr je cesta z atributu select příkazu copy-of. Budeme postupovat 

stejně, jako kdybychom zpracovávali příkaz <apply-templates select=selExpr 

mode=copy-ofMode>. Tento postup nám zajistí rozvinutí cesty selExpr, setřídění a 

očíslování získaných cest a spuštění příslušných šablon. 

Drobný problém je tohoto řešení je, že řešení nepodporuje ztotožňovací vzor 

node(), nicméně řešení tohoto problému je triviální. 

5.9.10. Zpracování příkazu xsl:element 

Vytvoříme PB typu element, do kterého si uložíme ccn. Dále pokračujeme 

s potomky tak jak bylo řečeno dříve. 
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5.9.11. Zpracování příkazu xsl:attribute 

Vytvoříme PB typu attribute, do kterého si uložíme ccn. Dále pokračujeme 

s potomky tak jak bylo řečeno dříve. 

5.9.12. Zpracování příkazu xsl:text 

Vytvoříme PB typu text, do kterého si uložíme ccn. Dále pokračujeme 

s potomky tak jak bylo řečeno dříve. 

5.9.13. Problém při zpracovávání cest 

Postup, kdy jsme u některých příkazů rozvinuli cestu, získané cesty setřídili a 

očíslovali, má poměrně vážný problém.  Představme si definici z DTD tvaru 

<!ELEMENT d (f,g)*> 

<!ELEMENT f (#PCDATA)> 

<!ELEMENT g (#PCDATA)> 

Pokud budeme postup aplikovat na cestu tvaru d/* rozvine se nám na cesty 

d/f a d/g a další zpracování bude nejprve probíhat na všechny potomky f 

elementu d a pak na všechny potomky g elementu f. To ovšem není správně, 

jelikož DTD definice elementu d nám říká, že se v XML elementy f a g vyskytují 

v elementu d střídavě a tedy je třeba na ně i střídavě aplikovat šablony. Tento 

postup bude ve výsledku nejprve aplikovat šablony/vnořené příkazy na všechny 

elementy f a pak na všechny elementy g. Pro tento problém jsem nenalezl řešení. 

5.10. Generování SQL dotazů 

Pro každý processingBlok typu valueOf, copy, element, atribute a text 

budeme generovat SQL. Označme tyto processingBloky oPB. Generování bude 

probíhat ve dvou fázích. Nejprve nagenerujeme SQL pro výraz obsažený 

v processing bloku, a následně jej doplníme o tabulky nadřazených 

processingBloků měnících kontext (tj. typu template, které odpovídají příkazům 

xsl:template a xsl:foreach). Ty budeme označovat cPB. Budeme postupovat od 

posledního kroku cesty pro kterou generujeme SQL směrem dopředu. Při 

generování SQL pro oPB nebudeme vytvářet tabulky vždy pro celé rozvinuté 

cesty. Pokud původně byla některá z cest ve výrazu oPB relativní, bude SQL 

vzniklé v první fázi obsahovat pouze spojení tabulek od posledního kroku ke kroku 

který je označen jako relativní (relPartBeg). ID elementy z tabulky odpovídající 
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tomuto kroku pak navážeme  na ElementID z tabulky odpovídající poslednímu 

kroku nadřazeného cPB, jehož tabulky přidáme v druhé fázi generování SQL. To 

vyžaduje, abychom si při volání funkce zajišťující generování první fáze, 

parametry předali jméno ID sloupce v tabulce odpovídající relPartBeg a také alias 

této tabulky. Aliasy jsou nezbytné z důvodu možnosti opakovaného výskytu jedné 

tabulky v SQL dotazu a zároveň za jejich pomoci budeme data později třídit. 

Nechť namingAppendix je označuje příponu pomocí které budeme 

přejmenovávat v dotazech použité tabulky. Pro cPB to vždy bude textová 

reprezentace O-čísla daného cPB (v O-čísle se tečky nahradí podtržítky). 

5.10.1. Generování SQL pro Xpath výraz typu dtdPath 

Výsledkem této části bude SQL dotaz, který v klauzuli select bude obsahovat 

jediný sloupec pojmenovaný data. Proto si můžeme dovolit zpracovávat jednotlivé 

sekce dtdPath zvlášť a posléze je spojíme pomocí UNION ALL. Zabývejme se 

tedy jednou sekcí. 

Nechť je sekce tvaru /e1/../er-1/er/er+1/…/en kde ei i ∈ <1,n> reprezentuje 

jméno tabulky a er reprezentuje krok označený jako relPartBeg.  

Proměnnou namingAppendix nastavíme na náhodný řetězec. 

Nechť cesta nadřazeného cPB končí elementem s a jeho namingAppendix 

označíme NamingAppendixS. Jelikož naše cesta byla relativní platí že s = er-1. 

 

Nagenerované SQL pak bude mít podobu (označme jej sql1) 

SELECT data = en_CDATA_namingAppendix.data 

FROM  

en_CDATA en_CDATA_namingAppendix  

LEFT JOIN en ennamingAppendix ON 

en_CDATA_namingAppendix.en_ElementID = 

ennamingAppendix.ElementID 

INNER JOIN en-1 en-1namingAppendix ON 

ennamingAppendix.en-1_ElementID = 

en-1namingAppendix.ElementID 

..... 

..... 

INNER JOIN er ernamingAppendix ON 
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er+1namingAppendix.er_ElementID = 

ernamingAppendix.ElementID 

WHERE  

ernamingAppendix.s_ElementID = sNamingAppendixS.ElementID 

 

Vyřešit okrajové případy, jako například že en je vnitřní uzel a neobsahuje 

textová data, je věcí implementace a nebudu se jimi tady zabývat. Omezím se na 

tvrzení že je to možné. 

Pokud cesta neobsahuje krok označený relPartBeg, budeme SQL generovat 

obdobně, pouze s tím rozdílem, že s vnitřním propojováním tabulek skončíme až u 

e1 a odebereme podmínku jež dotaz váže na nadřazený cPB, popř. i klíčové slovo 

WHERE pokud dotaz neobsahuje jiné podmínky. 

Pokud některý z kroků na cestě obsahuje filtr, negenerujeme SQL pro xPath 

výraz filtru (viz dále) a přidáme jej pomocí logické spojky AND do části WHERE 

SQL dotazu. Relativní cesty ve výrazu budou navázány na tabulku odpovídající 

kroku na kterém je filtr definován. 

Pokud se dtdPath vyskytuje přímo jako argument nějakého příkazu (např. 

<xsl:value-of select=”/a/b” /> nebo jako součást výrazu, je třeba za klíčové slovo 

SELECT přidat “ TOP (1) ”. Pokud je zdrojová dtdPath složena z více sekcí, je 

třeba získaný výraz upravit do tvaru: 

SELECT TOP(1) data 

FROM (sql1)X 

5.10.2. Druhá fáze generování SQL 

Konečný SQL dotaz (označme jej sql2) pro zpracovávaný oPB bude mít tvar 

SELECT data = (sql1), 

….. 

…. 

FROM …… 

ORDER BY ….. 

Do tohoto dotazu musíme místo teček doplnit tabulky pro nadřazené cPB. 

Budeme tedy od zpracovávaného PB postupovat pomocí odkazů na rodiče a vždy 

když narazíme na PB patřící mezi cPB přidáme do dotazu podobné vnitřní spojení 

jako jsme vytvářeli v předchozí části. Toto procházení ukončíme v okamžiku kdy 



37 

dojdeme do PB který nemá rodiče. Nyní si ukážeme, jak budeme zpracovávat 

jeden každý z cPB na cestě do kořenu struktury. 

Nechť sekce cesty uložené v cPB má tvar /e1/../er-1/er/er+1/…/en, kde ei i ∈ 

<1,n> reprezentuje jméno tabulky a er reprezentuje krok označený jako 

relPartBeg. Poznamenejme, že z předchozího zpracování vyplývá, že každý cPB 

obsahuje pouze jednu sekci.  

Proměnnou namingAppendix nastavíme na textovou reprezentaci O-čísla 

zpracovávaného cPB.  

Do části dotazu FROM přidáme vnitřní spojení tabulek er až en kterým 

nastavíme aliasy tvaru einamingAppendix podobně jako jsme to prováděli při 

generování sql1 a zajistíme aby přechod mezi jednotlivými cPB byl pro relativní 

cesty „plynulý“, tedy aby se nám při zpracování nadřazeného cPB do vnitřního 

spojení správně zařadila tabulka odpovídající poslednímu kroku nadřazeného 

cPB.   

Pokud cesta v cPB neobsahuje krok označený relPartBeg, přidáme vnitřní 

spojení všech jejích kroků a v dalším kroku budeme nadřazený cPB připojovat 

pomocí kartézského součinu. 

Pro každou přidanou tabulku T přidáme do klauzule select příkazu sql2 

položku tvaru: TNamingApendix_ElementID = TNamingApendix.ElementID. 

 

Na začátek seznamu klauzule ORDER BY přidáme aliasy tabulek 

následované tečkou a jménem sloupce obsahujícím ElementID. Pro relativní cesty 

to tedy bude řetězec tvaru ernamingAppendix.ElementID,…,en.ElementID. Pro 

cestu, která neobsahuje krok označení relPartBeg, pak řetězec bude tvaru 

e1namingAppendix.ElementID,…,en.ElementID. 

5.10.3. Generování SQL pro XPath výrazy 

Připomeňme si, že XPath výraz může být typu text, číslo, dtdPath nebo různé 

operace. Ukázali jsme si jakým způsobem získáme SQL pro dtdPath.  

Nebudu se výrazy zabývat jednotlivě. Myšlenka jejich zpracování je taková, 

že při zpracování operace musíme pro operandy získat příslušný datový typ. Např. 

mějme operaci c1+c2. Pro c1 a c2 tedy potřebujeme  získat SQL výraz který vrací 

číslo. Při implementaci, jsem však postupoval ne zcela vhodně ohledně 

reprezentace hodnoty ‘NaN’ a proto si čísla reprezentuji i uvnitř výrazu řetězcem 



38 

(vhodnější reprezentací by bylo pro ‘NaN‘ null). Tento přístup ovšem ponechává 

otevřené dveře pro implementaci dalších hodnot jako je +/- nekonečno. Z výše 

popsaných důvodů, proto dochází při zpracování složitějších výrazů 

k nadbytečným přetypováním. Pro zmíněnou operaci c1+c2 pak obdržíme SQL 

výraz (CASE WHEN (c1 = 'NaN') OR (c2 = 'NaN') THEN 'NaN' ELSE cast(cast(c1 

as float) + cast(c2 as float) as varchar(100)) END). 

Porovnání se realizují tak jak je specifikováno v [2]. Nejprve je třeba na 

základě operandů zjistit o jaký druh porovnání se jedná (porovnání čísel, 

booleanů, řetězců a zda v porovnání figuruje nějaký nodeset) a následně pro 

operandy získat SQL výraz vracející potřebné typy, případně je třeba upravit či 

zkombinovat získané SQL dotazy pro operandy tak, abychom nakonec měli SQL 

výraz realizující dané porovnání (to se týká zejména porovnání typu nodeset-

nodeset, nodeset-hodnota). Získaný SQL výraz se do dotazu vloží jako hodnota 

sloupce data. 

5.10.4. Problém s výpočtem hodnoty vnitřního uzlu 

Tak jak bylo popsáno generování dotazu sql1 není zcela v pořádku. Jestliže 

chceme získat hodnotu vnitřního uzlu XML  (např. příkazem <xsl:value-of 

select=”/a/b”/>, kde b může mít potomky) je třeba získat textová data 

daného uzlu a všech jeho potomků. V současném řešení získáme pouze textová 

data uzlu b. Tento problém má ale jednoduché řešení. Je jím vytvoření funkcí v 

databázi při jejím zakládání, která nám pro každou tabulku na základě ID 

elementu z této tabulky získají textová data tohoto elementu a všech jeho 

potomků. Pro vytviření jména funkce použijme konvenci jmenoTabulky_Text. Na 

příkladu ilustrujme, jak by taková funkce vypadala. 

Předpokládejme DTD 

<!ELEMENT h (#PCDATA|i|j)*> 

<!ELEMENT i (#PCDATA)> 

<!ELEMENT j (#PCDATA)> 

Pak by příkaz pro vytvoření funkce vypadal následovně. 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[h_Text]  

( 

 @ElementID int 
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) 

RETURNS varchar(800) 

AS 

BEGIN 

 

DECLARE @Result varchar(800)  

DECLARE @t table(data varchar(2000),elementid int) 

  

INSERT INTO @t(data,elementid) 

SELECT data,h_cdata.Elementid 

FROM h INNER JOIN h_cdata ON h.elementID=h_cdata.h_ElementID 

WHERE h.Elementid=@elementID 

 

INSERT INTO @t(data,elementid) 

SELECT data,i_cdata.Elementid 

FROM h INNER JOIN i ON h.elementID=i.h_ElementID  

INNER JOIN i_cdata ON i.elementID=i_cdata.i_ElementID 

WHERE h.Elementid=@elementID 

 

INSERT INTO @t(data,elementid) 

SELECT data,j_cdata.Elementid 

FROM h INNER JOIN j ON h.elementID=j.h_ElementID  

INNER JOIN j_cdata ON j.elementID=j_cdata.j_ElementID 

WHERE h.Elementid=@elementID 

 

SET @Result ='' 

SELECT @Result = @Result + data 

FROM @t 

ORDER BY elementID 

  

RETURN @Result 

END 

Negenerovat  obdobnou funkci pro každý z elementů obsažený v DTD je 

jednoduché. Díky způsobu uložení XML dat do relační databáze, kdy je ElementID 
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unikátní napříč všemi tabulkami a v pořadí v jakém se odpovídající elementy 

vyskytovaly v XML dokumentu, máme zajištěno, že textová data budou ve 

správném pořadí. 

Úprava sql1 by pak taktéž byla jednoduchá. Z klauzule FROM bychom 

vypustili tabulku en_CDATA a do sloupce data bychom vložili volání příslušné 

funkce, konkrétně dbo. en_Text(ennamingAppendix.ElementID). 

5.10.5. Specifické postupy pro různé typy processingBloků 

Výše popsaný postup můžeme přímo uplatnit pro oPB typu valueOf, SQL 

budeme generovat na základě dříve rozvinutého výrazu, který byl v atributu select  

původního XSLT příkazu.  

Pro PB typu element nagenerujeme sql2 pro ccn, které jsme si do PB uložili, 

ale do sloupce data vložíme řetězec <name>, kde name je hodnota atributu name 

původního XSLT příkazu. Koncový tag přidáme později. 

Pro PB typu copy postupujeme stejně jako u typu element, s tím rozdílem ,že 

name bude jméno posledního kroku z ccn. 

Pro PB typu attribute postupujeme stejně jako u typu element, s tím rozdílem 

, že do slupce data vložíme hodnotu atributu name původního příkazu (tj.jméno 

atributu). 

Pro PB typu text nagenerujeme sql2 pro ccn, které jsme si do PB uložili, ale 

do sloupce data vložíme obsah elementu xsl:text získaný ze zdrojového XSLT. 

Tyto postupy nám zajistí že budeme mít správný počet výskytů daných 

výstupů a v kombinaci s O-číslem budeme moci data z jednotlivých řádků správně 

zatřídit do výstupu. 

5.10.6. Finální úprava dotazů 

Po získání všech dotazů, je upravíme tak, aby se nám s jejich výsledky dobře 

pracovalo. Projitím SELECT klauzulí všech dotazů, získáme seznam všech 

sloupců clist. Po té každý SQL dotaz upravíme tak, aby obsahoval všechny 

sloupce z clist, jako vybíranou hodnotu u nově přidaných sloupců nastavíme 

hodnotu null. Dále zajistíme aby sloupce byly v pořadí definovaném seznamem 

clist. Jako poslední úprava dotazu bude přidání sloupce se jménem “__Onum__” a 

jako hodnotu mu přiřadíme textovou reprezentaci O-čísla processingBloku, pro 

který byl dotaz nagenerován. 
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5.11. Vykonání dotazů 

Pro každý oPB spustíme jeho SQL dotaz a získanou datovou tabulku 

připojíme k procesingBloku. Po pořadí vykonávání samozřejmě nezáleží. 

5.12. Setřídění získaných dat a zalomení do XML 

Na příkladu ukážeme proč je nutné data po získání setřídit. 

Nechť máme v databázi uloženo xml 

<a> 

<b AtrB=”atrB1”>b1</b> 

<b AtrB=”atrB2”>b2</b> 

</a> 

Předpokládejme, že element a se nám v relační databázi uložil s ID=1, první 

z elementů b s ID=2, a druhý z elementů b s ID=3 

A aplikujme šablonu 

<xsl:template match=”b”> <!-- O-číslo: 1.1 --> 

<xsl:value-of select=”.”> <!-- O-číslo: 1.1.1 --> 

<xsl:value-of select=”./@atrB2”> <!-- O-číslo: 1.1.2 --> 

</xsl:template> 

Předpokládejme, že jednotlivé příkazy se nám rozvinuly na PB s O-číslem, 

které je uvedeno jako komentář. 

Pro O-příkazy získáme SQL dotazy a po jejich vykonání získáme v daném 

případě dvě datové tabulky: 

 

Onum a_EleID b_EleID data 

1_1_1 1 2 b1 

1_1_1 1 3 b2 

 

 

Onum a_EleID b_EleID data 

1_1_2 1 2 atrB1 

1_1_2 1 3 atrB2 

Setřídění dat z obou tabulek dohromady provedeme na základě znalosti 

toho, jaký byl aktuální kontextový uzel pro oba O-výrazy a na základě O-čísla, 

které nám daný řádek výstupu zařadí. 

Zpracovávejme tedy cPB s O-číslem 1.1. Získali jsme data pro podřízené PB. 

Nyní z řádků obou tabulek vytvoříme skupiny na základě hodnoty sloupce 

obsahujícího ID elementu posledního kroku ccn zpracovávaného cPB. V těchto 



42 

skupinách řádky setřídíme podle sloupce __Onum__. Tím máme zajištěno 

chování jako u XSLT, tedy že se šablona aplikuje postupně na jednotlivé elementy 

které jí odpovídají (vytvoření skupin) a pomocí setřídění na základě O-čísla 

zajistíme správné pořadí výstupů jejích potomků. 

Následuje formálnější popis třídění a zalamování dat. 

Definujme funkci getdata(PB), vracející datovou tabulku. 

Pokud je PB ze skupiny cPB budeme postupně získávat datové tabulky potomků 

pomocí rekurzivního volání a získanou tabulku zatřídíme do výsledné datové 

tabulky. Třídit budeme podle hodnoty sloupce obsahujícího ID elementu 

posledního kroku ccn zpracovávaného cPB. Pokud je daná hodnota stejná, třídit 

budeme dle hodnoty sloupce __Onum__. Musíme zajistit, aby pořadí zatříděných 

řádek pocházejících z tabulky pomotka, bylo ve výsledkové tabulce stejné jako 

bylo v datové tabulce získané z potomka. 

Pokud je PB typu valueOf nebo text, vrátí funkce datovou tabulku 

processingBloku. 

Pokud je PB typu element, nebo copy, sloučíme jeho datovou tabulku 

s tabulkami získanými z potomků, stejným postupem jako u cPB. Následně 

budeme procházet řádky výsledné tabulky a přidávat řádky s příslušnými 

koncovými XML. Při procházení budeme hledat řádky s O-číslem zpracovávaného 

PB, pokud nalezený řádek není prvním nalezeným řádkem, přidáme před něj 

řádek se sloupcem data obsahujícím příslušný koncový tag a O-číslem o jedna 

větším než je největší číslo potomka PB (např. O-číslo PB bude 1.1, čísla potomků 

1.1.1 až 1.1.5, pak číslo přidávaných řádků bude 1.1.6). Na konec tabulky přidáme 

nový řádek stejného tvaru. 

Pokud je některý z potomků zpracovávaného PB typu atribut, musíme u každého 

řádku s O-číslem zpracovávaného PB upravit hodnotu tak, že pro každý 

elementID který nám definuje skupinu řádků, vyhledáme všechny řádky jejichž O-

číslo má stejný začátek jako je O-číslo processingBloku typu atribut, tyto řádky 

vyjmeme a do příslušných elementů přidáme atribut se jménem ze sloupce data 

z řádku se stejným O-číslem, a jako hodnotu mu přiřadíme zřetězení hodnot ze 

sloupce data v ostatních vyjmutých řádcích. 
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6. Další problémy řešení 

6.1. Problém s výběrem šablon a podmínkami 

V textu jsme se vůbec nezabývali příkazy xsl:choose, xsl:when a 

xsl:otherwise. Sadu podmínek pocházejících z příkazů xsl:when je třeba přepsat 

tak, abychom xsl:choose mohli zcela vypustit a příkazy xsl:when a xsl:otherwhise 

nahradili příkazem xsl:if s příslušnou podmínkou. 

Tomuto problému jsem se nestihl příliš věnovat, ale domnívám se, že 

řešením by mohlo být: 

Nechť C = {c1, .. ,cn} je množina podmínek z příkazů xsl:when, v pořadí v jakém se 

vyskytly v příkazu xsl:choose.  

Pro každé ci podmínku přepíšeme do tvaru cinew = ci and not(ci-1) and … and 

not(c1). Příkazy xsl:when pak nahradíme příkazem xsl:if s příslušnou podmínkou 

cinew. Podmínka pro nahrazení xsl:otherwise by pak měla tvar  cn and not(cn-1) 

and … and not(c1). 

 

Na obdobný problém narážíme při procesu aplikace šablon. Pokud pro jeden 

element existuje více šablon, které na něj mohou být aplikovány, XSLT tuto 

šablonu vybírá na základě dat. Abychom se v našem řešení vyhnuli opakované 

aplikaci šablony na element XML, je třeba upravit podobným způsobem podmínky 

ve filtrech na jednotlivých krocích konfliktních ztotožňovacích vzorů šablon. 

6.2. Problém s defaultními šablonami 

Během implementace řešení jsem odložil implementaci defaultních šablon až 

na úplný závěr a bohužel mi na něj nezbyl čas. Důvod proč nemohu jednoduše 

řešit chování systému v situaci, kdy není k dispozici žádná odpovídající šablona, 

však vznikl již na začátku a to při nevhodně zvolené reprezentaci textových uzlů 

v DTD. Chybně pro ně není vytvářen plnohodnotný objekt, ale jsou přilepeny 

v nadřazeném elementu. Proto není implementace ztotožňovacího vzoru text(), 

který je k použití defaultních šablon potřeba, jednoduchá a bylo by třeba zvolit 

nějakou nestandardní cestu k řešení tohoto problému, tak aby nebylo nutné dělat 

významnější zásahy do ostatního zdrojového kódu. Za předpokladu, že by byl 

vyřešen problém se ztotožňovacím vzorem text(), pak stačí během načítání XSLT 
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dokumentu přidat defaultní šablony, tak jak byly uvedeny v části 5.8 a aplikovat je 

pokud není k dispozici jiná šablona. 

7. Implementace 

Během implementace jsem byl z důvodu její náročnosti nucen omezit se 

pouze na zcela základní stavební prvky popsaného způsobu zpracování. Je 

implementován proces aplikace šablon a překlad XPath výrazů. Systém tedy umí 

pracovat s příkazy xsl:template, xsl:applytemplates, xsl:variable, xsl:with-param, 

xsl:param a xsl:value-of. Implementace zbývajících příkazů je ovšem velmi 

snadná. 

Jako databázový stroj jsem používal MS SQL Express, zejména z důvodu 

svých velkých zkušeností s tímto produktem. Jediná ne zcela lehce přenositelná 

část, je proces generování DTD na základě informací o schématu databáze, 

získaných ze systémových tabulek databázového stroje. 

Pro programování jsem použil programovací jazyk C#, opět z důvodů svých 

zkušeností s ním a s prostředím VS .NET 2005, které jsem rovněž používal. 

Pro parsování DTD a XML souboru s XSLT, jsem využil parser SAX, pro 

parsování XPath výrazů jsem nageneroval parser pomocí generátoru ANTLR a 

upravené gramatiky získané na stránkách ke generátoru ANTLR. 

8. Porovnání rychlosti zpracování vůči klasickému 

přístupu  

Pro vhodně zvolený příklad je možné dosáhnout při zpracování 

překvapujících výsledků. Zpracování příkladu v příloze B, trvalo při klasickém 

zpracování pomocí XSLT procesoru Xalan 51 sekund, moje implementace nejprve 

14s ukládala data do databáze. Samotné zpracování XSLT pak trvalo 1,5 

sekundy. Při normálních příkladech, byla rychlost zpracování srovnatelná. 

9. Zhodnocení a závěr 

Diplomová práce vznikala v několika fázích. Nejprve bylo nutno seznámit se 

s existujícím řešením a zároveň důkladně prostudovat normy používaných 

technologií. Následovala další teoretická část, kdy bylo nutné řešení poměrně 

zásadně změnit a rozšířit a navrhnout postupy, které se budou implementovat. 
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Praktická část práce pak zahrnovala samotnou implementaci a v rozsahu 

možností testování. 

Vlastní přínos práce spočívá zejména v nalezení řešení, které má 

předpoklady k tomu, aby v případě dalšího pokračování práce, mohly být vyřešeny 

a naimplementovány všechny problémy spojené s řešeným problémem. 

Nezanedbatelným přínosem je i implementace řešení. Není mi známo, že by 

nějaká implementace existovala, nicméně nemohu vyloučit, že se v průběhu 

dlouhé doby, po kterou má diplomová práce vznikala, nějaké neobjevilo, jelikož 

hledáním existujících řešení jsem se zabýval v úvodní fázi práce. 

Závěrem je možné říci, že cíle práce byly v zásadě splněny. Zůstávají nám 

však i otevřené problémy, které jsou vhodným směrem k pokračování v této práci. 

Jedná se zejména o nalezení řešení pro implementaci pozičních funkcí v XPath.  
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A. Obsah CD-ROM 

Součástí diplomové práce je CD-ROM a obsahuje následující soubory a adresáře: 

• obsah.txt  - soubor popisující obsah CD-ROM 

• bin – obsahuje zkompilované Win32 aplikace 

• doc – obsahuje návod jak používat jednotlivé aplikace 

• example – obsahuje soubory s příkladem 

• src – obsahuje projekt VS.NET 2005 a tím i všechny zdrojové kódy 

• text – obsahuje text diplomové práce 
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B. Příklad 

V této kapitole uvedu příklad XSLT dotazu, který je výhodný z hlediska 

rychlosti zpracování. 

DTD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!ELEMENT Bib (Book*)> 

<!ELEMENT Book (author*,author1*)> 

<!ELEMENT author (#PCDATA)> 

<!ELEMENT author1 (#PCDATA)> 

<!ATTLIST author x CDATA #IMPLIED> 

<!ATTLIST Book f CDATA #IMPLIED> 

XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE Bib SYSTEM "E:\example\simple.dtd"> 

<Bib>     

    <Book> 

  <author x="b1a1x">1</author> 

  <author x="b1a2x">ccc</author>   

 </Book> 

 <Book>   

  <author x="b2a2x">ggg</author> 

  <author x="b2a2x">ggg</author> 

  ...  

  cca 6000 opakování stejného elementu 

  ...   

  <author x="b2a2x">ggg</author> 

  <author x="8">3</author> 

  <author1>1000</author1> 

  <author1>1100</author1> 

    </Book> 

 </Bib> 
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XSLT 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

 

 <xsl:variable name="xxx" select="5+3"></xsl:variable> 

 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:apply-templates select="Bib/Book/author"  

mode="xxx"></xsl:apply-templates> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="author" mode="xxx" > 

  <!-- pro me vyhodny dotaz co se tyce rychlosti--> 

  <xsl:value-of select="not(../author[@x=8])"/> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

 

 

 

 

 

 


