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XML sa stáva realitou.
Dôle�itý je optimálny databázový server
Miroslav Petrek
miroslav.petrek@sk.ibm.com

Kto chce uspieť na trhu, musí byť flexibilný a reagovať včas na potreby zákazníkov. Preto aj používatelia
IT technológií požadujú od dodávateľov, aby im ponúkali také riešenia a technológie, ktoré tieto atribúty
v plnej miere spĺňajú. Týka sa to aj oblasti výmeny dát. Aby výmena dát medzi subjektmi, ktoré poskytu-
jú služby, bola efektívna, treba pracovať už aj s XML dátami.

XML sa stáva dôležitým z viacerých
dôvodov. V prostredí architektúry
orientovanej na služby (SOA) sa využí-
va koncept, kde XML správy sú komu-
nikačným jazykom pri komunikácii
medzi aplikáciami a službami. Použí-
vatelia môžu napríklad navzájom
uskutočňovať transakcie na základe
objednávky v podobe XML správy,
ktorú prijali cez webové rozhranie.
Táto správa môže byť prijatá a ulože-
ná v podobe XML správy spolu s jej
digitálnym podpisom, a to tak dlho,
ako je potrebné archivovať takúto in-
formáciu.

PRE ROZLIČNÉ TECHNOLÓGIE
A PLATFORMY

Väčšina používateľov už dnes
môže pristupovať k svojim dátam, aj
keď využívajú rôzne databázové tech-
nológie, rôzne platformy a rôzne for-
máty dát. Využívaním jednotného
dátového formátu v podobe XML mož-
no prostredníctvom služieb načítať
dáta odtiaľ, kde sú uložené, prefor-
mátovať ich do štandardizovaného
formátu a uložiť ich v podobe XML,
a to využívaním flexibilného a štan-

dardného prístupu k dátam.
Podľa čoho by sa mal orientovať

používateľ pri výbere dodávateľa data-
bázového serveru? Možnosť uloženia
obchodných dokumentov, ako sú ex-
celovské súbory a ich asociácia s relač-
nými dátami z transakčných systémov
by mala byť kľúčovou funkcionalitou
vyspelých riešení pracujúcich s XML.
Microsoft Office, Adobe Acrobat a ďal-
šie kancelárske produkty totiž prechá-
dzajú k ukladaniu dokumentov do po-
doby XML formátu. Dokumenty v MS
Exceli, často používané ako finančné
reporty, možno ukladať aj v XML
formáte do databáz a môžu byť pre-
viazané s relačnými dátami z ERP
systému. Takéto uloženie je vhodnej-
šie ako častejšie používané ukladanie
na file-servery alebo lokálne disky aj
z hľadiska bezpečnosti a dostupnosti
dát.

DVA SPÔSOBY UKLADANIA
Súčasné databázové systémy do-

kážu ukladať XML dokumenty dvoma
spôsobmi. Prvým je ukladanie XML
dokumentov v podobe tzv. binary
large objektov (CLOB alebo BLOB).

V tomto prípade sú dáta uložené 
v jednom celku ako kontinuálny
reťazec znakov. Takéto uloženie je
však problematickým z pohľadu
výkonnosti a rýchlosti pri prístupe 
k určitej hodnote v rámci dokumen-
tu alebo pri potrebe zmeny časti
dokumentu. Celý záznam sa musí
načítať celý a musí sa parsovať. Tento
prístup síce možno vylepšiť vytvore-
ním indexu, ale stále zostáva problém
pri zmene alebo aktualizácii doku-
mentu.

Druhou používanou metódou
býva dekompozícia alebo parsovanie
dokumentu a mapovanie hodnôt XML
dokumentu do stĺpcov relačných
tabuliek. Výhodou je možnosť rýchlej
zmeny alebo aktualizácie dokumen-
tu. Týmto sa však stráca samotná
štruktúra dokumentu a jeho častí,
ako napríklad digitálny podpis doku-
mentu. Takéto riešenie je vhodné
vtedy, ak ďalej už nebudeme potre-
bovať dokument v pôvodnej podobe.

VÝHODA UKLADANIA V ČISTEJ
FORME

Niektoré XML dátové servery do-

stupné na našom trhu ukladajú XML
dokumenty v čistej forme, v pred-
parsovanej stromovej štruktúre s prí-
davnými anotáciami. Samozrejme, že
na trhu existuje v súčasnosti množ-
stvo XML databáz, ktoré pracujú
rovnakým alebo podobným spôso-
bom. Žiadny z databázových systé-
mov s výnimkou DB2 Viper však nie
je hybridným systémom, ktorý ukla-
dá pre XML aj relačné dáta v jednom
databázovom servere.

V DB2 Viper sa XML dáta uklada-
jú do uzlov v hierarchickom modeli,
kde každý uzol je prepojený so svo-
jím rodičovským uzlom a s uzlom
svojho potomka. Takého čisté ulože-
nie v XML úložisku je najefektívnej-
šou metódou pre prístup k dátam, 
a zároveň zaručuje vysokú výkonnosť
pri práci s XML dokumentmi. K hyb-
ridným tabuľkám sa pristupuje
prostredníctvom štandardu SQL/XML.
Takto možno napríklad prostred-
níctvom jednoduchého „select“ prí-
kazu načítať XML dokument alebo
jeho časť. Navyše je podporovaný
nový štandard pre prácu s XML,
ktorý sa nazýva XQuery.

XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade
rozšíriteľný značkovací jazyk. Bol definovaný konzor-
ciom W3C (World Wide Web Consortium) ako pokračo-
vanie jazyka SGML a HTML. XML bol vyvinutý s cieľom
uchovávať a spracúvať dokumenty. Pomocou XML
značiek môžeme v dokumente označiť, že toto je názov,
toto autor a podobne. Teda XML dokumenty obsahujú
oveľa viac informácií, ako keby sa používalo len prezen-
tačné označovanie. Informačnú bohatosť XML dokumen-
tov možno využiť vo viacerých oblastiach. Vari najväčším
prínosom bude vyhľadávanie, pretože dnešné staršie inter-
netové prehliadače podporujú len fultextové vyhľadá-
vanie. Pritom ak by sme použili XML a zadali slovo, ktoré

chceme hľadať a definovali, že toto slovo sa má nachádzať
v názve dokumentu, bude prehľadávanie oveľa presnej-
šie. Ďalšou výhodou použitia XML je jeho pomerne ľahká
konverzia do iných formátov. Aj keď XML neobsahuje
žiadne značky na to, ako budú jednotlivé časti dokumentu
zobrazené napríklad na obrazovke, je to možné vďaka
niekoľkým tzv. štýlovým jazykom (eXtensible Stylesheet
Language). Jeden XML dokument môže mať defino-
vaných niekoľko takýchto formátov. V čom je teda sila
XML a kde všade ho môžeme použiť? Je to najmä v jeho
hierarchickej štruktúre a pomerne jednoduchom spôsobe
kódovania. Umožňuje popisovať čiže označovať ľubovoľ-
né dáta a prenášať ich medzi rôznymi aplikáciami a platfor-
mami. Hlavnou ideou XML je oddelenie obsahu a dizajnu
dát. Spojovacím mostom je XSL, ktorý umožňuje vytvárať
množstvo výstupných formátov.
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