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1. fejezet - Bevezetés 

Az adatbázisok története szorosan összefügg az adatmodellek és ezzel együtt az adatbázis-kezelő rendszerekkel 

is. Mindenki ismeri a kialakulásukhoz vezető utat, a CODASYL ajánlást, a fejlődésük fontosabb állomásait, ami 

valóban végigkövette az adatmodellek hierarchikus, hálós és relációs útját. Mára pedig magukon hordozzák a 

'90-es évek és az ezredforduló vívmányainak a jegyeit. Fejlődésük ugyan lassult, de meg nem állt. Az objektum-

orientált szemlélet átvételét követően a következő legnagyobb lépés az XML nyelv és technológiák befogadása 

lett. 

1999-ben Tim Berners-Lee - a WWW kidolgozója - bemutatta legújabb ötletét, a Szemantikus Web programját. 

Ez magával hozta többek között az XML nyelv általános elterjedését és ezzel párhuzamosan megjelentek az első 

ún. XML dokumentumokra épülő adatbázisok. Az XML adatbázisokat kezelő rendszerek alapvetően nem, vagy 

nem tipikusan XML struktúrákban tárolják az adatokat (a feleslegesen terjengős XML dokumentum miatti 

helypazarlás elkerülésére). A helyzet itt is hasonló, mint a tipikus ANSI adatbázis architektúránál: ismét nem a 

fizikai, hanem a logikai adatbázis felépítése változott meg. 

Az XML dokumentumok lekérdezésére jött létre a W3C konzorcium ajánlásaként az XQuery és XPath 

lekérdezőnyelv, amelyek a 2.0-s változatuktól kezdve közös adatmodellen alapulnak. Az XML alapú 

adatbázisok elterjedéséhez az adja az alapot, hogy az uralkodó trendek szerint ma nem a felhasználók, hanem 

szoftverek (B2B) állítanak elő és dolgoznak fel automatikusan és félautomatikusan üzeneteket/lekérdezéseket. 

Ebbe a képbe pedig az XML jól illeszkedik, mint az adatcsere eszköze. Az XQuery és XPath alapú megoldások 

az ilyen jellegű elvárásoknak sokkal jobban megfelelnek, mint az SQL alapú rendszerek, amelyekbe csak 

költséges transzformációs folyamatokkal lehetne az adatokat átvinni. 

A jegyzet célja ezen világ alapvető eszközeinek a leírása és az XML adatbázisokban történő használatának 

bemutatása. A jegyzetnek nem célja, hogy az XML dokumentumok tárolása körül jelentkező általános 

problémák megoldását körüljárja, pusztán az alkalmazói szemléletre koncentrál. Komplex módszerek léteznek 

az XML dokumentumok tárolására, számos kísérleti rendszer is létezik, melyek túlmutatnak e jegyzet keretein. 

Ellenben egy új XML dokumentum szerkezeti kialakításának és az egyes megközelítések előnyeinek és 

hátrányainak áttekintése a jegyzetnek része, mert ez az a pont ahol célszerű megismerni ezen módszerek által 

kínált különféle lehetőségeket annak érdekében, hogy hatékony dokumentum struktúrával tudjunk dolgozni. 

Emellett kitérünk a validálásra is, mert egy adatbázis nem pusztán csak adatok gyűjtőhelye, hanem 

segítségükkel komplexebb szabályok is megfogalmazhatóak amelyek felügyelik a tárolandó adatokra vonatkozó 

megszorításokat. Ehhez szintén szabványos technológiákat fogunk alkalmazni. 
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2. fejezet - XML alapok 

Az XML nyelv alapjait számos jegyzet és könyv tartalmazza, ezért itt erre részletesen nem térünk ki, csak a 

legfontosabb pontokat vesszük sorra. Szükséges ismernünk az XML dokumentumok alapvető szerkezetét és a 

meta-modellezés terén történő felhasználhatóságát. Ismernünk kell az XML köré szerveződő technológiákat és 

kiéreznünk, hogy egy adott kontextusban az XML magát a nyelvet jelenti vagy sokkal inkább a köré szerveződő 

technológiákkal együtt alkotott együttesét. 

Ezek ismeretek áttekintésére itt most csak vázlatosan térünk ki, amit kezdjünk azzal, hogy melyek is az XML 

célkitűzései: 

• legyen egyszerűen használható a (webes)rendszerekben, 

• az alkalmazások széles körét támogassa, 

• legyen kompatibilis az SGML-el, 

• legyen egyszerű XML dokumentumokat feldolgozó programokat írni, 

• ember által is olvasható, világos szerkezetű dokumentumok legyenek, 

• legyen egyszerű XML dokumentumokat készíteni. 

Természetesen ezek a célok nem csak úgy a vakvilágba jelentek meg, hanem számos - jelenleg is meglévő - 

probléma hívta életre. Ezek között szerepel a W3C (World Wide Web Consortium) által feltárt problémakör, 

mint például a dinamikusan növekvő tartalom és a vele szembe álló tartalomelérési módszerek, amelyek még 

mindig inkább a megjelenésre koncentrálnak mintsem magára a tartalomra. Ez teremtette meg a szükségességét 

egy új Web-nek, amely képes a tartalom megértésére, támogatva a hatékony információelérést. Ugyan már több, 

mint egy évtized telt el a Szemantikus Web ötletnének megfogalmazásától, sajnos még mindig nem lett egy 

széles körben elfogadott technológia. A lehetőség ott rejlik benne, de várni kell még a kiteljesedésére. Azonban 

a felfutását beárnyékolhatja a számítógépek teljesítmények egyre nagyobb mértékű növekedése, mert ez utat 

nyithat a nyers erővel történő keresés hosszas fennmaradására. 

Hasonlóképp problematikus a tartalom mellett a szerkezet, a dokumentumok strukturális kezelése. Az XML itt 

is jelentős előrelépést nyújt, mert a nyolcvanas évek SGML (ISO)szabványa ugyan egy kötetlen nyelvtant 

biztosít, de az implementációja bonyolult és drága. Ezzel szemben az XML tekinthető az SGML 

egyszerűsítésének és ezáltal "olcsóbbá" tételének. 

Amivel viszont nem szabad párhuzamot vonni az a HTML. Még ha oly hasonló is lehet egy HTML és egy XML 

dokumentum, óriási különbségek vannak közöttük. A HTML: 

• megjelenítésre koncentráló 

• nem bővíthető jelölésrendszer 

• laza (nem szabványos) szintaxiskezeléssel. 

Ezzel szemben az XML: 

• szigorú szintaktikai ellenőrzéssel rendelkezik, 

• bővíthető, 

• tartalom-orientált jelölésrendszer. 

Ezek után ha egy kicsit tágabban próbáljuk meg értelmezni mi is az XML, akkor a szimpla szöveges 

dokumentum formátumon kívül még megemlíthetjük, mint metanyelv, szabványcsalád és technológiaként 

is. 

Dokumentum formátumként számos helyen találkozhatunk az XML-lel: 
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• de facto: DOCX, PDF, RTF, … 

• de jure: HTML, SGML, XML, ODF, … 

Láthatjuk, hogy akár szöveges, akár strukturált dokumentumok kialakíthatóak. Míg az előbbiek a megjelenítésre 

fókuszálnak (szövegszerkesztés és -megjelenítés), addig a strukturálisak a tartalomra, az információelérésre (-

átvitelre és -tárolásra). Lássunk egy példát szöveges formátumra: 

<section> 

 <head>A major section</head> 

 <subsection> 

  <head>A cute little section</head> 

  <paragraph> 

   <para> 

    <person>R. Buckminster Fuller</person>  

                        once said,  

    <quote>When people learned to do <emphasis>more</emphasis> with 

     <emphasis>less</emphasis>, it was their lever to industrial success. 

    </quote> 

   </para> 

  </paragraph> 

 </subsection> 

</section> 

A példából kitűnhet, hogy a dokumentum ugyan rendelkezik bizonyos szerkezettel, de ahol maga a tartalom 

található ott már mellőz minden nemű strukturáltságot. Ezzel szemben azok a dokumentumok, melyek 

adatcserére jöttek létre, mindig rendelkeznek egy szigorú struktúrával, annak érdekében, hogy gépi úton is 

feldolgozhatóak legyenek. ( Azt azért jegyezzük meg a példával kapcsolatban, hogy egy elég erősen csupaszított 

verzióval találkoztunk, mert a valóságban még számos plusz információ is megjelenik az egyes elemek leíró 

részében.) 

Az XML, mint metanyelv , felhasználható nyelvek definiálásra, melyet a címkekészlet (tag) és struktúra 

(szókincs és nyelvtan) határoz meg. Erre a két legyakoribb példa a Dokumentum Típus Deklaráció (DTD) és az 

XML Schema. Ezekről bővebben a következő fejezetben lesz szó. 

Az XML, mint szabványcsalád , több szervezet által is jegyzett alapszabványokból épül fel. Ezek közül 

említés szintjén - a teljesség igénye nélkül - tekintsük az alábbiakat: 

• ISO/IEC JTC 1 által gondozott szabványok: 

• Standard Generalized Markup Language (SGML) 

• Document Schema Definition Languages (DSDL) - meghatározza a DTD és XML Schema-t 

• HyperText Markup Language (HTML) 

• Open Document Format for Office Applications (ODT) v1.0 

• Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) 

• Business Centric-Methodology (BCM), a SOA alapjai 

• Universal Description Discovery and Integration (UDDI) 

• Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL) 

• Security Assertion Markup Language (SAML) - az LDAP leváltásra 

• DocBook - a formátum, amiben ez a jegyzet is készült 

• World Wide Web Consortium (W3C) 

• Extensible Markup Language (XML) (1998, 2004, 2008) 
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• Resource Description Framework (RDF) (2004) - (HTML5 kapcsán tervezet a microformátumok RDF-re 

alakítására 2012-ben) 

• XML Namespaces (1999, 2004, 2009) 

• XML Schema (2001, 2004, 2012) 

• DOM (1998, 2000, 2004, 2008) 

• XML Path Language (XPath) (1999, 2007, 2010) 

• XSL Transformations (XSLT) (1999, 2007, 2010) 

• XHTML (2000, 2001, 2007, 2010) 

• XQuery: An XML Query Language (2007, 2010) 

Az XML, mint technológia , sokféle alkalmazási területen nyújt eszközöket és módszereket a feladatok 

megoldásához. Technológia, mert tartalmaz szabványokat és termékeket strukturált dokumentumok készítésére, 

feldolgozására és megjelenítésére. A felhasználási területek magukban foglalják: 

• webes megjelenés (szerver és kliens oldali transzformációk) 

• adatcsere (formátum, transzformáció) – e-Business 

• szövegek reprezentációja és feldolgozása 

• szövegszerkesztők dokumentum formátuma (OpenOffice, MS Office) 

• Web 2.0 

• technikai dokumentációk nyelvezete 

• szoftverek konfigurálása (ant, maven) 

• felhasználói interfészek definiálása (XUL) 

• EU önéletrajzok készítése (Europass) 

• … 

A lista alapján jól körvonalazódóan látható, hogy visszautal a korábban már látott dokumentum formátum és 

metanyelv mivoltára, ezeken felül pedig kapcsolódik hozzá a megjelenítéshez és transzformáláshoz is 

technológia, valamint nyelvi kötések a programozási nyelvekhez (pl. a JAXB a Java esetén). Mindezeken felül 

pedig nem szabad elfelejtetnünk, hogy a jegyzet alapjául szolgáló témakör is szerves részét képzi, azaz az XML 

dokumentumok tárolása és lekérdezése. 

1. A névterek és az újrafelhasználhatóság 

Mielőtt rákanyarodnánk a dokumentumok tárolásánál fontos szerepet játszó sémákra, fontos röviden áttekinteni, 

hogy az XML milyen megoldást nyújt az újrafelhasználhatóságra. Az XML az újrafelhasználhatóságot a 

névterek bevezetésével oldotta meg, ezzel teszi lehetővé a külső eszközök felhasználását és segít a névütközések 

elkerülésében, amely például különböző alkalmazások különböző XML dokumentumainak keveredése esetén 

fordulhat elő ha azonos elemneveket használnak. Ezt csak úgy lehet feloldani, ha egyértelműen meg tudjuk 

mondani, hogy melyik elem melyik dokumentum alapján kerül feldolgozásra és értelmezésre. 

A névtér egy szintaktikai mechanizmus, egy adott név különböző környezetekben történő felhasználásának 

megkülönböztetésére szolgál. Lehetővé teszi, hogy egyazon dokumentumban több jelölőnyelv elemeit is 

használni lehessen. A névtér minősített nevek végtelen halmaza, ahol minősített név alatt < névtérnév , 

lokális név> párokat értünk (ahol a névtérnév lehet üres is). 
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A névterek bevezetéséhez az XML szabvány az xmlns (XML Namespace) rövidítést használja. Ez a speciális 

attribútum társítja a használni kívánt névteret a megadott névtérnévhez. Majd a továbbiakban prefixként 

használva érhetőek el a névtérben definiált elemek. 

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

<account:persons xmlns:account="http://example.org/schema"> 

 <account:person name="Teszt Elek" age="23"> 

  <account:favourite number="4" dish="Sultkrumpli"/> 

 </account:person> 

 <account:person name="Gipsz Jakab" age="54"> 

  <account:favourite number="4" movie="Kalandozasok"/> 

 </account:person> 

 <account:person name="Hommer Tekla" age="41"/> 

</account:persons> 

A névterek használata eléggé olvashatatlanná tudja tenni az ember számára a dokumentumot, ezért ha a 

későbbiekben használandó feldolgozó támogatja, akkor lehet használni alapértelmezett névtereket is. 

Alapértelmezett névtér esetén már nem kell prefixet használni, mert alapértelmezetten annak a névtérnek az 

elemei közé helyezi az elemet és minden alelemét: 

<account xmlns="http://example.org/schema">  

Megjegyzés 

Egy XML dokumentumba alapértelmezett névtér használata alapvetően nélkülözhetővé teszi a prefixek 

használatát az egyes elemek esetén, így időt takaríthatunk meg. 

Ellenben vannak hátulütői is. Elsőként tekintsük azt a szituációt, hogy mennyivel válik nehezebbé 

annak a megkeresése, hogy egy elem valójában melyik névtérbe is tartozik. Másodrészt, 

alapértelmezett névtér használata esetén a névtér csak az elemekre kerül alkalmazásra, az 

attribútumokra nem. 

 

Az alapértelmezett névtér törlése 

Az xmlns attribútumnak egy URI( Uniform Resource Identifier) címet kell megadni. Minden elemnek ami a 

hierarchiában alatta áll, követnie kell az adott névtér által meghatározott szerkezetet. Lehetőségünk van a prefix 

törlésére a következő módon: 

<person xmlns:account=""> 
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Névütközések elkerülése érdekében több névteret is használhatunk külön prefix-szel: 

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

<account:persons xmlns:information="http://example.org/information" 

xmlns:account="http://example.org/schema/person"> 

 <account:person name="Teszt Elek" age="23"> 

  <account:favourite number="4" dish="Sultkrumpli"/> 

  <account:favouriteWebPage> 

   <account:address>http://www.w3.org</account:address> 

  </account:favouriteWebPage> 

  <information:address> 

   <information:city>Debrecen</information:city> 

   <information:street>Kis utca</information:street> 

  </information:address> 

 </account:person> 

</account:persons> 

Mindkettőben van egy address típus, amely az account névtérben egy egyszerű , míg a másik esetben egy 

komplex típust. Ha névtér nélkül használnánk őket, akkor az XML feldolgozó nem tudná megkülönböztetni 

hogy ez a típus most előfordulhat-e a megadott helyen, illetve érvényes adatot tartalmaz-e. 

2. Érvényes XML dokumentumok 

Érvényes XML dokumentumnak nevezzük azon jól-formázott XML dokumentumokat, amelyek logikai 

felépítése és tartalma teljes mértékben megegyezik az XML dokumentumban meghatározott (vagy külső fájlban 

meghatározott és az XML dokumentumhoz csatolt) szabályoknak. Ezen szabályok megfogalmazhatóak: 

• DTD 

• XML Schema 

• Relax NG segítségével. 

A sémanyelvek célja a validálás, le kell tudni írni XML dokumentumok egy osztályának szerkezetét. A 

validációt az XML-feldolgozó végzi és ellenőrzi, hogy a dokumentum megfelel-e a sémában leírtaknak. 

Bemenet a dokumentum és a séma, a kimenet pedig a validációs jelentés és opcionálisan a Post-Schema 

Validated Infoset (PSVI) - mely a következő fejezetben lesz tárgyalva. 

A sémanyelvek eszközrendszert biztosítanak 

• a dokumentumot alkotó elemek azonosítására szolgáló nevek definiálásához 

• annak szabályozására, hogy a dokumentum egyes elemei hol jelenhetnek meg a dokumentumszerkezetben 

(azaz leírják a dokumentumok modelljét) 

• annak megadására, hogy mely elemek opcionálisak, ill. melyek ismétlődhetnek 

• attribútomokhoz alapértelmezett érték rendelésére 

• ... 
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A sémanyelvek egy tűzfalanalógiával élve, megóvják az alkalmazásokat a váratlan/értelmezhetetlen 

formátumoktól, információktól. Nyitott tűzfal esetén megenged mindent ami nem tiltott (ilyen például a 

Schematron), vagy zárt tűzfal, ami tilt mindent, ami nem megengedett (pl. XML Schema ). 

A sémanyelvek egyfajta osztályozása 

• Szabályalapú nyelvek– pl. Schematron 

• Nyelvtanalapú nyelvek– pl. DTD, RELAX NG 

• Objektumorientált nyelvek– pl. XML Schema 

Azonban ezek a séma nyelvek sem születnek csak úgy, minden korlát nélkül. A korábbiakban említett, XML 

technológia családok résznél láttuk, hogy számos ISO szabvány is felsorolható. Ezek közé tartozik a Document 

Schema Definition Languages (DSDL, ISO-19757) is. A szabvány célja bővíthető keretbe foglalni a különböző 

validációval kapcsolatos feladatokat. A validálás során különböző aspektusokat lehet vizsgálni: 

• szerkezet: az elemek, attribútumok szerkezete ( markupok szintjén) 

• tartalom: a szöveges csomópontok és attribútumok tartalma 

• integritás: egyediségvizsgálat , hivatkozások épsége 

• üzleti szabályok: pl. nettó ár - ÁFA% - bruttó ár összefüggés, vagy akár olyan bonyolult dolog is, mint a 

helyesírás-ellenőrzés. 

Ezt nehézkes lenne egy nyelv segítségével megoldani, ezért különböző sémanyelvek együttes használatára lehet 

szükség, melyre tipikus példa a Schematron séma beágyazása az XML sémába. Egy XML sémanyelv a 

megszorítások formalizálása, szabályok leírása vagy a struktúra modelljének megadása. Sok tekintetben a sémák 

tervezőeszköznek tekinthetőek. 

2.1. XML dialektusok: DTD és XML séma 

Sémák alkalmazásával a validálás során biztosíthatjuk, hogy a dokumentum tartalma megfelel az elvárt 

szabályoknak, egyszerűbb a feldolgozást megvalósítani. Különböző sémák használatával különbözőképpen 

validálhatunk. Az XML 1.0 tartalmaz az XML dokumentum struktúra definiálására alkalmas eszközt a DTD-t. 

A DTD (Document Type Definition) egy eszközkészlet, amelynek segítségével definiálhatjuk milyen elem és 

attribútum struktúrák engedélyezettek a dokumentumban, ezen felül alapértelmezett értéket adhatunk 

attribútumoknak, definiálhatunk újrafelhasználható tartalmat és metaadatot is. 

A DTD tömör formális szintaxist alkalmaz, amely pontosan megmutatja, mely elemek hol fordulhatnak elő az 

adott típusú dokumentumban, és hogy az elemeknek milyen tartalmuk és tulajdonságaik lehetnek. A DTD-ben 

egyedeket is deklarálhatunk, amelyek felhasználhatók a dokumentum példányaiban. Az alábbiakban pedig egy 

egyszerű példát láthatunk DTD-re: 

<!ELEMENT konyv (szerzo, cim, alcim*, kiado,  (fogy_ar|elfogyott )?, ISBN?, 

iranyitoszam?, leiras?, 

                            kulcsszo* ) > 

                            <!ELEMENT kulcsszo ( #PCDATA ) > 

                            <!ELEMENT leiras ( #PCDATA|bevezeto|torzs ) * > 

A DTD által biztosított lehetőségek azonban nem felelnek meg napjaink XML feldolgozó alkalmazásai által 

támasztott igényeknek. 

A legtöbb kritika az alábbiak miatt éri: 

• nem XML szintaxis, amely nem biztosítja az általános célú XML feldolgozó eszközök használatát, mint 

például az XML elemzők vagy XSLT stíluslapok, 

• nem támogatott az XML névterek használata, amely mára már megkerülhetetlen, 

• nincs támogatás az SQL-ben és a programozási nyelvekben tipikusan rendelkezésre álló adattípusok 

használatához, 
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• nincs lehetőség az elemek környezetfüggő deklarálására (minden elem csak egyszer deklarálható). 

Ezek kiküszöbölésére számos XML sémanyelv született. Napjainkban is „élő ” és elterjedten használt 

sémanyelvek a W3C XML Schema, RELAX NG és Schematron. Míg az első W3C ajánlás, az utóbbi kettő ISO 

szabványként létezik. A leggyakrabban ezek közül az XML Schema-t használják, bár ennek is vannak hátrányai: 

• A specifikáció nagyon nagy, ami nehézzé teszi a megértést és az implementálást. 

• Az XML-alapú szintaxis bőbeszédűséghez vezet a séma definícióban, ami nehezíti az XSD olvasását és 

írását. 

2.1.1. Legfontosabb XML Schema elemek 

Az XML sémadefiníciót egy külön fájlban kell létrehozni, amelyre ugyanazon jól-formázottsági szabályok 

vonatkoznak mint egy XML dokumentumra, melyeket pár kiegészítés követ: 

• egyetlen legfelső szintű elemet tartalmazhat a séma schema néven, 

• az összes sémában használt elemnek és jellemzőnek a "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" névtérhez 

kell tartozni, ezzel is jelezve, hogy XML-sémáról van szó, leggyakrabban pedig xsd vagy xs prefix-ként 

használják. 

A schema elemnek a legfontosabb attribútuma az elementFormDefault, ami megadja, hogy az elemeknek 

szükségszerűen minősítettnek (qualified) kell lenniük vagy ez mellőzhető. Hasonlóan igaz ez az 

attribútumokra (attributeFormDefault)is. A tapasztalat alapján a legjobb, ha minősített nevekkel dolgozunk 

végig, így nem érhet meglepetés egyetlenegy feldolgozónál sem. 

Egy XML séma dokumentum építőkövei az elemek (element). Az elemek tárolják az adatokat és határozzák 

meg a dokumentum felépítését. XML Schema-ban a következő módon lehet definiálni egyszerű elemeket: 

<xs:element name="name" type="xs:string" default="unknown" /> 

példa – Egyszerű elem definiálása 

A name kötelező, ennek kell majd a dokumentumban megjelennie. A type határozza meg milyen típusú 

értékeket tartalmazhat az adott elem. Vannak előre definiált típusok, melyek közel hasonlóak a Java nyelvben 

megismertekhez ( pl: xs:integer, xs:string vagy xs:boolean), de létrehozhatunk saját típusokat is. Az értéket, 

amit az elem felvesz tovább pontosíthatjuk default és fixed tulajdonságok megadásával. Ha nem adunk meg 

semmilyen értéket a dokumentumban, akkor az alkalmazás a default értéket fogja használni. Ha a fixed meg van 

adva, akkor csak az ott megadott értéket veheti fel. 

Meg lehet adni a számosságot, ami azt mondja meg hányszor fordulhat elő az elem az adott pozícióban. A 

minOccurs és a maxOccurs attribútumokban lehet megadni a minimális és a maximális előfordulást. Az 

alapértelmezett érték mindkettőre 1. 

<xs:element name="address" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 

példa – Elem számosságának megadása 

Lehetőség van saját típus létrehozására úgy, hogy az egyes alaptípusokból egy saját típust származtatunk. 

<xsd:element name="EV"> 

 <xsd:simpleType> 

  <xsd:restriction base="xsd:gYear"> 

   <xsd:minInclusive value="1954"/> 

   <xsd:maxInclusive value="2003"/> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

Restriction kulcsszó segítségével történik a származtatás, úgy hogya restriction elem base jellemzőjének adjuk 

meg azt a típust, amelyből származtatni szeretnénk a saját típusunkat. A restriction elem gyermekelemeiként 

megadhatjuk az új típusra vonatkozó megszorításokat. Itt lényegében csak a képzelet szabhat határt a 
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megszorításoknak, mert lényegében mindenre kínál lehetőséget, aminél a reguláris kifejezések használata 

teljesíti ki a képet. 

Struktúrát definiálni komplex elemtípusokkal lehet. A komplex elemtípus két csoportra osztható: egyszerű és 

összetett tartalommal rendelkező. Mindkettőnek lehet attribútuma, de csak az összetett tartalommal 

rendelkezőnek lehet gyermekeleme. Egyszerű tartalommal rendelkező definiálása: 

<xs:complexType name="address"> 

 <xs:simpleContent> 

  <xs:attribute name="city" type="xs:string" />  

 </xs:simpleContent> 

</xs:complexType> 

példa – Egyszerű tartalommal rendelkező elem definiálása 

Összetett tartalommal rendelkező típus definiálása: 

<xs:complexType name="address"> 

 <xs:complexContent> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="street" type="xs:string"/> 

   <xs:element name="streetnumber" type="xs:integer"/> 

  </xs:sequence>  

 </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

példa – Összetett tartalommal rendelkező elem definiálása 

Komplex elemtípusoknál meg kell adni egy kompozitort. A kompozitor mondja meg, hogyan kell kezelni a 

gyermekelemeket. Három kompozitor létezik: 

• sequence 

• choice 

• all 

A sequence azt jelzi, hogy a gyermekelemeknek abban a sorrendben kell megjelenniük a dokumentumban, mint 

ahogyan a sémában deklarálták. All esetén a sorrend tetszőleges. Ha choice van megadva, akkor csak az egyik 

gyermekelem jelenhet meg. 

A komplex típusok újrafelhasználhatóak, ha egy elemtől függetlenül vannak deklarálva, úgy viselkednek mint 

egy globális definíció. Új elem deklarálásakor meg kell adni típusnak a komplex típus nevét. 

A legvégére pedig a hivatkozások kezelése maradt, ami nagyban megkönnyíti a redundáns adatokkal való 

munkát, pontosabban lecsökkenti a jelenlétüket. Ha a sémában egy másik elemre szeretnénk hivatkozni akkor 

azt a „ID”, illetve „IDREF” típusokkal érhetjük el. Az „ID” típussal azonosítóvá tesszük az elemet, attribútumot. 

Az „IDREF”-el pedig hivatkozunk egy már létező azonosítóra. Az azonosítóknak az egész dokumentumban 

egyedieknek kell lenniük. Amennyiben már létező névvel látunk el egy azonosítót, vagy egy nem létezőre 

hivatkozunk akkor a dokumentum érvénytelen lesz. Az azonosító egy „NCName” típus, amelynek első 

karakterének kötelezően betűnek vagy aláhúzásnak kell lennie, a többi már a programozó fantáziájától függ. 

A következő 2 típus egy kórházi rendszer sémája, egy betegágyat a betegfelvétellel összekötő hivatkozással 

<xsd:complexType name="Bed"> 

 <xsd:sequence /> 

 <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required" /> 

 <xsd:attribute name="number" type="xsd:string" use="required" /> 

</xsd:complexType> 

Betegágy típus 

<xsd:complexType name="AdmissionInformation"> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="admissionDate" type="xsd:dateTime" /> 

  <xsd:element name="endDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" /> 

 </xsd:sequence> 
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 <xsd:attribute name="bedRef" type="xsd:IDREF" use="optional"/> 

 <xsd:attribute name="medicalAttendantRef" type="xsd:IDREF" use="required" /> 

 <xsd:attribute name="end" type="xsd:boolean" use="optional" /> 

 <xsd:attribute name="recovered" type="xsd:boolean" use="optional" /> 

</xsd:complexType> 

Betegfelvétel típus 

A „Bed” típusnak 2 attribútuma van: egy „id” nevű azonosító, illetve egy „number” ágyszám. Az 

„AdmissionInformation” már kicsit méretesebb, de a legfontosabb, hogy rendelkezik két „IDREF” típusú 

attribútummal: „bedRef” amely a beteg által használt ágyra hivatkozik, illetve a „medicalAttendantRef”, ami 

pedig a beteg kezelőorvosára. 

3. Információtartalom és feldolgozási stratégiák 

Egy jól-formázott XML dokumentumot önmagában tekintve csak egy karakterhalmazt látunk, azonban ennél 

többre is értékelhetjük ha megismerjük a belőle kinyerhető információtartalmat. A W3C ennek érdekében 

kidolgozott egy ajánlást, amit elnevezett InfoSet-nek és ebben kialakította a jól-formázott XML dokumentumok 

információtartalmának leírására szolgáló absztrakt adathalmazt. 

Egy XML dokumentum rendelkezik Infoset-tel, ha 

• jól-formált, 

• megfelel a névtér-specifikációnak. 

• Azonban az érvényesség nem követelmény! 

Alapvetően információelemekből áll, amelyek az XML dokumentumok részeinek absztrakt leírása, melyhez 

névvel ellátott tulajdonságok tartoznak. Legalább egy elemet, a gyökérként funkcionáló document elemet 

tartalmazza. A legfontosabb információs elemek a következőek a létező 11 közül: 

• Dokumentum információs elem (ahonnan közvetlenül vagy közvetetten elérhetőek a további elemek) 

• [ children ], [ document element ], [ notations ], [ unparsed entities ], [ base URI], … 

• Element 

• [ namespace name ], [local name ], [ prefix ], [ children ], [ attributes ], …, [ parent ] 

• Attribute 

• [ namespace name ], [local name ], [ prefix ], [ normalized value ], [ attribute type ], [ references ], [ owner 

element ] 

• Character 

• [ character code ], [ element content whitespace ], [ parent ] 

• Namespace 

• [prefix], [namespace name] 

A W3C oldaláról példa alapján könnyen megérthető, hogy miként is kell elképzelni ez az absztrakt 

információtartalmat. 

<?xml version="1.0"?> 

<msg:message doc:date="19990421" 

     xmlns:doc="http://doc.example.org/namespaces/doc" 

     xmlns:msg="http://message.example.org/">Phone home!</msg:message> 

Ennek az XML dokumentumnak az InfoSet-je az alábbi információt hordozza: 

• egy document elem 
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• egy element elem "http://message.example.org/" névtérnévvel, message lokális résszel és msg prefix-szel. 

• egy attribute elem "http://doc.example.org/namespaces/doc" névtérnévvel, date lokális résszel és date 

prefix-szel, amihez egy 19990421 normalizált érték tartozik. 

• három darab névtér elem: http://www.w3.org/XML/1998/namespace, http://doc.example.org/namespaces/doc, 

http://message.example.org/namespaces 

• két attribute elem a névtér attribútumokhoz 

• és 11 character elem a karakteres adatoknak. 

Ezek után fontos még megemlíteni, hogy mi nincs jelen az InfoSet-ben: 

• a DTD tartalommodellje 

• a DTD neve 

• és lényeben bármi ami a DTD-ben megadott 

• a document elemen kívüli tördelő karakterek 

• a feldolgozó utasításokat követő tagoló karakterek 

• a karakterek megadási módja (referencia vagy valós leütés) 

• az üres elemek megadási módja 

• a nyitó címkéken belüli tagoló karakterek 

• a sorvégjel megadási módja ( CR, CR-LF vagy LF) 

• az attribútumok sorrendje 

• az aposztrófok fajtája (egyszeres vagy dupla) 

• a CDATA szakaszok határolói 

Ami miatt lényeges volt ezt áttekinteni az az, hogy az InfoSet a feldolgozási stratégiákban visszaköszön, mert ez 

képzi az alapjukat. A legfontosabb implementációja a DOM és az XPath adatmodelljében van. Mielőtt azonban 

erre rátérnénk, még fontos megemlíteni, hogy létezik az InfoSet-nek egy kibővített változata, amelyet az 

érvényesítés során kapunk. Magát a folyamatot InfoSet Augmentation néven vezetik be, az általa előálló 

(augmentated InfoSet) dokumentumot pedig Post-Schema-Validated InfoSet (PSVI) néven ismerhetjük. A 

legfontosabb, hogy ezt érvényesítés során kapjuk, de erre a séma nyelvek közül csak az XML Schema 

használható fel. 

3.1. Nyelvfüggetlen feldolgozási stratégiák: DOM és SAX 

A Dokumentum Objektum Modell (Document Object Model / DOM) egy platform- és nyelvfüggetlen standard 

programozói interfész amely a HTML, XHTML, XML valamint rokon formátumaiknak a szerkezetét és az 

objektumaikkal történő interakciókat modellezi. A DOM egymással szülő-gyermek kapcsolatban álló 

objektumok rendszere. A dokumentum tartalmát, illetve a dokumentum valamennyi összetevőjét magában 

foglalja és a módosítás eredménye mindig visszahat böngészők esetén a megjelenített oldalra. 

Megszületése alapvetően az 1990-es évek böngészőháborújához vezethető vissza, melyet végül a W3C 

standardizálási folyamata fejezett be. A DOM legelső 1998-as verziója két újabb jelent meg, 2000 és 2004-ben. 

Jelenleg is a 2004-es ajánlás van érvényben, de 2012 óta készül a legújabb 4-es verziója is. Emellett még 

érdemes megemlíteni a 2012-ben az ajánlást még ugyan el nem érő, de már csak egy lépésre lévő szerver oldali 

események interfészét is. 

A DOM architektúráját az alábbi ábra szemlélteti: 
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2.1. ábra - A DOM architektúrája 

 

A DOM legfontosabb jellemzői: 

• a dokumentumot logikailag faként ( Node objektumok hierarchiája) kezeli ( szerkezeti modell ) 

• objektummodell a klasszikus OO értelemben 

• a dokumentumok (és azok egyes részei) azonossággal, struktúrával, viselkedéssel és kapcsolatokkal is 

rendelkező objektumok 

• a DOM API kétféle lehetőséget biztosít: 

• egy öröklődési hierarchián alapuló OO megközelítést 

• egy egyszerű (kilapított) nézetet ( „ everything is a Node ” ) 

• Alkalmas dokumentumok 

• létrehozására, felépítésére 

• szerkezetének bejárására 

• elemek ill. tartalom hozzáadására, módosítására, törlésére 

• modulokból áll (kékkel a DOM Core , sárgával az XML DOM) 

2.2. ábra - A DOM moduljai (részlet) 
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A DOM használata a következő ábrával szemléltethető: 

 

A SAX egy eseményvezérelt értelmező, ami azt jelenti, hogy nem hoz létre egy reprezentációs modellt, mint a 

DOM, melyet aztán tetszőleges módon bejárhatunk, hanem a dokumentum feldolgozása - mintha csak végig 

olvasnánk - lineárisan történik. Egy adatfolyamként kezeli a dokumentumot és az értelmezés során bizonyos 

pontokhoz érve különböző események váltódnak ki, melyekre a programozó az API függvények megfelelő 

implementálásával reagálhat. A SAX alapvetően nem a W3C gondozásában áll, hanem mindig a Java nyelvi 

verzió a meghatározó. 

A SAX használata a következő ábrával szemléltethető: 

 

A DOM-mal szemben nincsenek magának az XML dokumentumnak a reprezentálására szolgáló osztályok, 

hanem az értelmező egy interfészen keresztül szolgáltatja a feldolgozás alatt lévő dokumentumban szereplő 

adatokat az adott program számára függvényhívások segítségével. Alapvetően négy típussal dolgozik: 
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• szöveges csomópontok 

• elem csomópontok 

• feldolgozó utasítások 

• megjegyzések. 

Ez a módszer a SAX értelmezőnek rendkívüli gyorsaságot és kiváló memóriagazdálkodást kölcsönöz, ugyanis 

jóval kevesebb memóriát igényel, mint az előzőekben tárgyalt DOM értelmező. A nagy hátránya az, hogy 

használata bonyolultabb tervezést és implementálást eredményez, mivel nincsenek előre elkészített eszközeink, 

melyek segítségével a dokumentum szükséges részeit egyszerű módon ábrázolhatnánk és tárolhatnánk. Ezeket a 

fejlesztőnek kell megterveznie és megvalósítania. 

A SAX API használata abban az esetben tanácsos, amikor nagy méretű XML dokumentumok feldolgozása a cél. 

Ebben az esetben egyrészt kevesebb tárterület szükséges az értelmezés alatt, másrészt lokális fájloknál jelentős 

sebességnövekedést érhetünk el a DOM API alkalmazásával szemben. Amennyiben belső referenciák 

használatára vagy az elemek véletlen elérésére van szükségünk - ezáltal a dokumentum jelentős részét használva 

-, akkor bonyolultsága miatt tanácsosabb hanyagolni ezt az API-t. 

A DOM és a SAX gyors összevetése: 

• DOM 

• Fa alapú modell (az adatok csomópontokban vannak) 

• Gyors elérés 

• Lehetőség a csomópontok hozzáadására/törlésére 

• SAX 

• Markup elérésekor hívódnak meg a metódusok 

• Nagyobb teljesítmény 

• Kevesebb memória 

• Inkább csak a dokumentum végigolvasására, nem módosítására 

4. A dokumentumtervezés alapjai 

A dokumentum tervezés minden bizonnyal nem az a témakör, amit mindösszesen egy rövid bekezdésbe össze 

lehetne foglalni. Mint ilyen, három alapvető jellemzőre fogunk koncentrálni a dokumentum tervezés 

témakörében: 

• Leíró és adat-orientált dokumentum szerkezetek : 

Ez a két dokumentum stílus adja az XML dokumentumok döntő többségét. Ebben a fejezetben ennek a két 

stílusnak a jellemzőit fogjuk vizsgálni, illetve azt, hogy mikor melyiket használjuk. 

• Építő elemek: attribútumok, elemek és karakter adatok . Mivel sok más jellemzője van egy XML 

dokumentumnak, kevés olyan akad, amelynek hatása lenne a dizájnra, olvashatóságra és az 

értelmezhetőségre, de ez a fent említett három képes erre. 

• Buktatók : Az adat modellezés egy hatalmas témakör, olyannyira, hogy egy külön könyvet meg lehetne 

tölteni vele. Így, ahelyett, hogy mindenre kitérnénk, megpróbálunk azokra a buktatókra koncentrálni, amelyek 

komoly problémákat jelenthetnek a dokumentumunk használatánál. 

4.1. Leíró- és adat-orientált dokumentum struktúrák 
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Az XML dokumentumokat általában kétféle adatmodellezésre használják. A leíró dokumentumstruktúra az 

XML tartalmat már létező, szöveg alapú adatok kiegészítésére használja, hasonlóan ahhoz, ahogy a HTML 

címkéket weboldalaknál. Adat-orientált dokumentumszerkezeteknél az XML tartalom maga a fontos adat. 

Ebben a fejezetben ezt a két stílust fogjuk vizsgálni, és átnézünk pár példát arra, hogy mikor melyiket célszerű 

használnunk. 

Használjunk adat-orientált dokumentum szerkezeteket jól strukturált adatok modellezéséhez 

Ahogy korábban már említettük, az adat-orientált dokumentum struktúra az, amelyben az XML tartalom 

közvetlenül írja le az adatokat a dokumentumban, más szóval az XML jelölő a számunkra fontos adat a 

dokumentumban. Emlékezzünk vissza a kórházi betegágy leíró XML egy darabjára. 

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

<account:persons xmlns:information="http://example.org/information" 

xmlns:account="http://example.org/schema/person"> 

 <account:person> 

  <name>Teszt Elek</name> 

  <age>23</age> 

  <account:favourite> 

   <number>4</number> 

   <dish>Sultkrumpli</dish> 

  </account:favourite> 

  <account:favouriteWebPage> 

   <account:address>http://www.w3.org</account:address> 

  </account:favouriteWebPage> 

 </account:person> 

</account:persons> 

Ez a dokumentum az XML-t arra használja, hogy egy személy jellemzőit adja meg. Itt a szöveg tartalom 

(másnéven az értelmezett karakter adat, vagy csak karakter adat, ezeket a fogalmakat felcserélhetően fogjuk 

használni) a dokumentumban értelmetlen az XML címkék nélkül. Akár így is írhattuk volna: 

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

<account:persons xmlns:information="http://example.org/information" 

xmlns:account="http://example.org/schema/person"> 

 <account:person name="Teszt Elek" age="23"> 

  <account:favourite number="4" dish="Sultkrumpli"/> 

  <account:favouriteWebPage address="http://www.w3.org" /> 

 </account:person> 

</account:persons> 

Ez a dokumentum ugyanazt az adatsort rögzíti, mint az első, de ahelyett hogy karakteradatokat használna az 

értékek megadására, attribútumokat használ. Ebben az esetben egyáltalán nincsen karakteradat és világos, hogy 

az XML tartalom maga az adat a dokumentumban. Ha el akarnánk távolítani az XML tartalmat, a dokumentum 

a szóköztől eltekintve üres lenne. Ez a dokumentumstílus nem az, amit mi ajánlanánk a gyakorlatban, most csak 

az összehasonlítás célját szolgálja. 

A gondolatmenetet tovább is folytathatnánk, hogy az összes tartalmat a person elem attribútumai közé visszük 

fel. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy az XML jelölő az egyetlen hasznos adat a dokumentumban. Láthatjuk, 

hogy sokféle egyszerű módon lehetne kódolni ugyanezt az adatot, de a lényege egyértelmű. 

Mind a három dokumentum tiszta példája az adat–orientált dokumentumoknak, mind abban egyeznek, hogy 

XML jelölőket használnak jól strukturált adatok leírására. A dokumentumokban szereplő adatok segítségével 

elképzelhetjük, hogy az adatnak egy az egyhez leképezése van az alkalmazásunk jellemzőivel, az XML 

dokumentumot ezzel az objektumaink szerializált verziójává alakítva. Ez a szerializáció nagyon gyakori az 

XML-nél, ilyenkor legtöbbször adat-orientált megközelítést használunk. Kiaknázhatjuk a hierarchikus 

természetét is az XML-nek az összetettebb struktúrák leírásánál. 

Erre a folyamatra standard megoldások is beépültek a legtöbb nyelvnél, a Microsoft. NET Framework Common 

Library olyan funkcionalitásokat tartalmaz, amely bármilyen osztály automatikus XML szerializálására 

alkalmas, és bármilyen XML deszerializálására az XmlSerializer osztály a System.Xml.Serialization 

segítségével. A standard Java könyvtárakban ugyan nincs benne, de van egy API, melynek a funkcionalitása 

nagyon hasonló lesz. Ez az API része a JAVA XML csomagnak, és úgy hívják, hogy JAVA API for XML 

Binding (JAXB), és XML dokumentumok Java osztállyá történő oda-vissza leképzését kínálja, illetve 

memóriában tárolt Java objektumok validálását kínálja DTD vagy XML séma ellenében. 



 XML alapok  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nyilvánvalóan az adat-orientált dokumentumok nem csak szerializált adatstruktúrák megtartására alkalmasak. A 

Java Bean-ek, de bármilyen más adatszerkezet számára is hasonlóan könnyen történhet az XML-re történő 

leképzés. Továbbá az XML-t lehet használni bármilyen más adatmegjelenítésére, amelyek nem közvetlenül egy 

adatstruktúrához köthetőek. Például az Apache Ant építő rendszere is XML fájlt használ a folyamatok 

leírásához, ebben az esetben egy szoftver létrehozásához. Ezáltal egy jól körülírt folyamatra is lehet úgy 

gondolni, mint egy jól strukturált adatra. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az adat-orientált dokumentumok a legjobb választás lehet bármilyen fajta jól 

strukturált adat ábrázolására. Most pedig haladjunk tovább és figyeljük meg az leíró dokumentumokat, amelyek 

kevésbé alkalmasak strukturált adatok számára. 

Leíró dokumentumok 

Az alapvető különbség az leíró dokumentumstruktúrák és adat-orientált dokumentumstruktúrák között az az, 

hogy a leíró dokumentumstruktúrák felhasználói fogyasztásra lettek tervezve, míg az adat-orientált 

dokumentumstruktúrák általában alkalmazások számára lettek elkészítve. Az adat-orientált struktúrákkal 

szemben a leíró dokumentumok általában emberek által olvasható szövegek, amely valamilyen szinten XML 

jelölővel van kibővítve. 

A két alapvető jellemző, amely megkülönböztet egy leíró szöveget egy adat-orientált dokumentumtól a 

következő: 

• A tartalmat nem a jelölő határozza meg: 

az XML általában nem szerves része a dokumentum által közölt információnak, de valamilyen szinten segít a 

szöveg kibővítésébe, érthetőségében. 

• A jelölő adat nagyon strukturálatlan: 

míg az adat-orientált dokumentumok egy adathalmazt hivatottak jellemezni, és szigorúan strukturáltak, addig 

a leíró stílusú dokumentumok szabad folyású szövegként értelmes tartalommal rendelkeznek, hasonlóan mint 

bármilyen könyv vagy cikkek. Az adatokat ezekben a típusú dokumentumokban lehet strukturálatlannak 

tekinteni olyan szempontból, hogy a jelölő a dokumentumban nem követ semmilyen szigorú vagy ismétlődő 

szabályt sem. 

Például a címkék száma és a sorrendje egy HTML dokumentumban, a <body> címkén belül végtelenül 

rugalmas, és dokumentumról dokumentumra változik. 

Valószínűleg a legkézenfekvőbb példái a leíró stílusú ( bár nem szigorúan XML) dokumentumoknak a HTML 

web oldalak, amelyek HTML címkék formájában jelölőket alkalmaznak annak érdekébe, hogy 

leíróinformációval tegyék színesebbé a weboldal szövegét. Bár ez az információ nagyon fontos és határozottan 

növeli az olvasó élményét (például ez adja meg a helyét, méretét, színét képeknek és szövegeknek az oldalon), 

meg kell említenünk, hogy a lényegi információ független a HTML jelölőtől. Ugyanúgy, ahogy a HTML jelölőt 

használjuk HTML dokumentumokban, hogy megjelenési jellemzőket megadjuk, XML jelölőket használunk a 

leíró címkéken, hogy olyan dolgokat tudjunk csinálni, mint például a szöveg jelentéssel történő ellátása 

fogalmak megmagyarázása. 

Vegyünk most egy példát, hogyan is lehet a leíró dokumentum struktúrát használni a gyakorlatban. Ha 

elképzeljük, hogy egy kórház XML-t használna a műtétek alatt eltelt percek bemutatására, akkor az valahogy 

így nézhetne ki: 

<operation> 

    <preamble> 

     Az operáció megkezdődött: <time type="begin">09:30</time>,<date>2013-05-30</date>. 

     A résztvevő orvosok: <surgeon>Dr. Úr Elek</surgeon> és <surgeon>Dr. Mészár 

Olga</surgeon>, segítő <assistent>Gipsz Jakab</assistent> 

   </preamble> 

   <esemény> 

    Dr Úr egy <tool>szike</tool> segítségével megkezdte a bemetszést <incisionPont>bal 

térd</incisionPont> vonatkozásában 

   </esemény> 

   ... 

</opeation> 
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Láthatjuk ebből a példadokumentumból is, hogy a ténylegesen hasznos tartalom a dokumentumban az operáció 

egyszerű szöveges leírása. Az XML jelölő jelentésbeli pluszinformációt ad a szöveghez, mint például a műtét 

elkezdésének napja és ideje, kik voltak a műtős orvosok és hasonló megjegyzéseket, de akár ezektől eltekintve 

is értelmes marad (nem úgy mint a korábbi szakasz adat-orientált dokumentuma a jelölők nélkül). 

A leíró dokumentumok széles körben hasznosak lehetnek: 

• Megjelenítés 

az XHTML jó példája annak, hogyan lehet az XML jelölőt alkalmazni leíró stílusú dokumentumokhoz, hogy 

a megjelenést szabályozzuk (az XHTML egy teljesen XML kompatibilis verziója a HTML-nek) 

• Indexelés 

az alkalmazások hatékony kiemelést tudnak végrehajtani szöveg alapú dokumentumokon XML jelölőt 

használva a dokumentumban a kulcs elemek azonosítására, aztán indexelik a dokumentumot ezen tartalom 

segítségével akár relációs adatbázist, akár teljes szöveges indexelő szoftvert használva. 

Erre a korábbi (operációkat leíró) XML tökéletes példaként tud szolgálni. Amint ebben a dokumentumnak 

láthattuk, minden kulcsinformáció ( a dokumentum jelentése) XML címkék által jelölt, amelyek a 

kategóriájuk által azonosít is. Erre már bátran lehet indexelést végezni. 

• Annotációk 

egy alkalmazás használhat XML-t annotáció hozzáfűzéséhez mér létező dokumentumokban, így téve lehetővé 

a felhasználók számára annotációk hozzáadását anélkül, hogy a szöveget közvetlenül módosítanák ( 

hasonlóan ahhoz, amikor egy bíráló tesz megjegyzéseket egy Word dokumentumhoz ) 

4.2. Építőelemek: attribútumok, elemek és karakteradatok 

Egy XML dokumentumnak sok jellemzője van, de az a három ami befolyással van a legalapvetőbb szinten egy 

dokumentum tervezésre az az attribútumok, elemek és karakter adatok hármasa. Ésszerű erre a háromra úgy 

tekinteni, mint az XML alapvető építő elemeire és a kulcs ahhoz, hogy jó dokumentumokat tudjunk tervezni. (A 

titok pedig abban rejlik, hogy tudjuk mikor melyik elemet kell használni.) 

Az egyik leggyakoribb döntés, amit XML dokumentum tervezők szembesülnek, hogy attribútumokat, vagy 

elemeket használjanak adatok kódolásához. Nincsen általánosan elfogadott megoldás, és sok esetben stilisztikai 

üggyé válik a dolog. Azonban, bizonyos körülmények között ( főleg nagyon nagy kiterjedésű dokumentumok 

esetében) a jó döntés meghozatala kritikus a jó teljesítmény szempontjából a dokumentumok kezelése közben. 

Lehetetlen lenne elképzelni minden egyes adat típust, amellyel szembesülhetünk ha XML-ben akarjuk leírni 

(elkódolni). Éppen ezért lehetetlen szabálylistát felállítani is, amely megszabná mikor kell attribútumot, és 

mikor kell elemeket használni a kódoláshoz. Átlátva a különbségeket képesek leszünk helyes döntéseket hozni a 

saját dokumentumainkban - alapul véve az alkalmazásunk követelményeit. Az összehasonlítás nagy része az 

attribútumok és elemek közötti különbségekre fog koncentrálni, de a karakteradatok szerepét se szabad 

elfelejteni. 

Leíró jellegű dokumentumok „szabálya” 

Az adat-orientált dokumentum szerkezetekkel szemben nagyon egyszerű a szabály arra vonatkozólag, hogy 

mikor használjunk attribútumokat és mikor elemeket: a leíró jellegű szövegnek szöveg tartalomnak kell 

lennie. A szövegről pedig minden információnak elembe kell kerülni, illetve ezen elemek az attribútumaiba. 

Könnyen értelmezhetjük ezt úgy ha egy leíró dokumentum jelölőinek a céljára gondolunk: ez egyszerűen annyi, 

hogy jelentésbeli adatokat adunk a szöveghez. Bármi, ami jelentésbeli tartalmat ad egy szöveghez elem 

formátumban kell hogy legyen (mint például a <time> elem a kórházas példánkban), és minden, ami leírja ezt a 

jelentésbeli értéket annak az elemnek az attribútumának kell lennie. Végezetül, a tartalom, aminek a jelentését 

az elem módosítja szöveg tartalomként kell hogy megjelenjen az elem kontextusában. 

 

              A leíró szöveg egy elem tartalmává válik, az információ a szövegről pedig 
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attribútummá. 

             

4.2.1. Az elemek és attribútumok jellemzőinek különbsége 

Bizonyos esetekben az elemek vagy attribútumok használata az adat kódolására közel sem kritikus. Azonban 

nagyon jól elkülöníthető viselkedésük van, és bizonyos körülménye között egyiknek vagy másiknak a 

használata kihatással lehet az alkalmazásunk teljesítményére. 

4.2.1.1. Az elemek idő és helyigényesebbek, mint az attribútumok 

Az elemek feldolgozása több időt és több tárhelyet igényel, mint az attribútumoké ha adott esetben mindkettőt 

ugyanannak az adatnak a bemutatására használjuk. Ez a különbség nem nagy ha csak egyetlen elemet és 

egyetlen attribútumot használunk. Azonban különösen nagyméretű dokumentumokkal való munkánál vagy ha a 

dokumentum méretét a minimum szinten kellene tartanunk (például XML dokumentumokat továbbítunk 

alacsony sávszélességű csatornán keresztül) ez a különbség határozottan számottevővé válik. 

A hely kérdése 

Ami a helyet illeti, az elemek mindig több helyet fognak igényelni, mint az attribútumok, mert az elemnek 

mindig kell XML jelölőt tartalmaznia. Nézzük a a korábban már használt betegeink címe segítégével a 

következő példát: 

<information:address> 

 <information:city>Debrecen</information:city> 

 <information:street>Kis utca 15.</information:street> 

</information:address> 

Igen egyszerű XML kódolás. Ha erre egy C# osztályt kellene létrehozni, akkor egyszerűen sztring tagokkal 

tennénk és a korábban már említett XML szerializáló osztály pont ezt az eredményt adná. Ez a konkrét kódolás 

108 karakterbe került a space-ektől eltekintve. Ugyanezt az adatot viszont tudnánk kódolni elemek és 

attribútumok keverésével, ami megspórolná a végcímkéket. 

<information:address> 

 <information:city v="Debrecen" /> 

 <information:street v="Kis utca 15." /> 

</information:address> 

Ez már így lecsökkent 94 karakterre - bár az olvashatóság rovására ( én tudom, hogy a v a value (értéket) 

helyettesíti, de bárki más tudná-e?). Ugyan a helyen kívül spórol nekünk némi elemzési időt mivel nem kell 

foglalkoznunk semmilyen szabad szöveg kontextussal (karakteradatokkal). Bár a használata továbbra sem 

ajánlott. 

Nézzük utoljára azt az esetet ha ugyanazt az adatot kizárólag attribútumok használatával szeretnénk bemutatni: 

<information:address city v="Debrecen" street v="Kis utca 15." /> 

Ez a minimum kódolás, mindössze 69 karakter - figyelmen kívül hagyva a space-t ( ami további 36%-ot 

spórolt). Ez csak egy egyszerű példája a nagyon nagy dokumentumoknak, amelyek rekordonként több adatot is 

tartalmaznak. Ez a spórolás kritikus lehet mind a helyben - amit a dokumentum igényel, mind abban az időben 

amit az extra szöveg olvasására és feldolgozására kell fordítanunk. 

Ezt a trendet követve egy kisebb adathalmaz esetén is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Az attribútum alapú 

dokumentumok majdnem 40%-al kisebbek, mint az elem alapúak, és körülbelül 35%-al kisebbek, mint a kevert 

stílusúak. Ebben az esetben a kevert stílusú dokumentumok végül is csak 6%-al lettek kisebbek, mint a csak 

elemeket tartalmazók. 

Erre alapozva tisztán látszik, hogy az olyan helyzeteken ahol fontos a méret, szívesebben akarunk majd 

attribútumokat használni elemek helyett Tartsuk szem előtt, hogy a dokumentumunknak nem kell 

szükségszerűen ilyen nagy méretűnek lenni ahhoz, hogy belefussunk ugyanebbe a problémába. Ha az 

alkalmazásunk több kis dokumentumot használ vagy generál, ugyanúgy bele fogunk akadni. 

A hely, amit az elemek igényelnek, a memóriát is emésztheti attól függően milyen feldolgozási módot 

használunk. Például a DOM-nak minden egyes elemre amit a dokumentumunkban talál új csomópontot kell 
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létrehoznia a fában. Ez azt jelenti, hogy a csomópont összes elemét létre kell hoznia, ami mind memóriát 

igényel ( és az időről még nem is beszéltünk). Az attribútumok létrehozása és tárolása a DOM fában viszont 

sokkal kevesebbet igényel, ráadásul néhány DOM implementáció annyira optimalizálja az attribútumokat, hogy 

egy elem attribútumát addig nem dolgozza fel, amíg nincs rájuk vonatkozó hozzáférés. Ez a feldolgozási idő 

csökkenéséhez vezet és egyben csökkenti a memóriahasználatot is, miután az attribútum szöveges megjelenése a 

DOM feldolgozásnál számottevően kevesebb helyet igényel, mint ugyanannak az adatnak az "objektum" 

formája. 

A feldolgozási idő kérdése 

Az elemek nem csak tárhelyben, hanem időben is sokkal igényesebbek, mint az attribútumok ( alapul véve azt 

ahogy a legtöbb alacsony szintű DOM és SAX feldolgozó működik). Az attribútumok jelentősen kisebb 

költséget termelnek a DOM implementációknál, mivel nem dolgozzák fel őket addig, amíg nem találkoznak 

velük. Mindemellett megússzuk a szükségtelen többletmunkát, amit az objektumok létrahozása jelentene. 

Ezek a dolgok nagyon könnyen összeadódnak, és ahogy majd később láthatjuk, a DOM-ot hamar 

használhatatlanná tudják tenni mert az elemszám a dokumentum méretének több ezerszeresére tud nőni. 

Azonban, ha a kedvenc DOM implementációnk különösen jól dokumentált, akkor megnézhetjük a forrását, 

hogy mennyire optimálisan kezeli az attribútumokat és az elemeket, ellenkező esetben marad a kipróbálása. 

A SAX esetében az elemek hátránya egy kicsit kézenfekvőbb. Egy dokumentum minden eleme legalább két 

metódushívásra fordul: startElement() és endEelement() a feldolgozás során. Sőt, ha a dokumentumunk 

karaktertartalmat is használ az értékek megadására ( mint a fentebbi példa), akkor legalább egyel több hívása 

lesz a karakterek miatt. Tehát, ha a dokumentumunknak túl sok eleme van, akkor ez a két vagy a karakterek 

miatt jóval több metódushívás igencsak csökkenti a feldolgozási kódunk működésének a hatékonyságát. 

Ellenben ami az attribútumokat illeti, a SAX saját adatstruktúrába csoportosítja őket, találóan az Attributes-be, 

amit aztán továbbad egy argumentumként a startElement() metódushívásnak. Ezért a létrehozása és a 

inicializálása az Attributes struktúrának jelentősen lecsökkenti a többletmunka befektetést. 

Gyakorlati tapasztalat alapján állíthatjuk, hogy SAX esetén az attribútum stílus feldolgozási idő tekintetében kis 

méret (kb 10.000 elem esetén) csupán egy kicsivel tűnik hatékonyabbnak, mint a puszta elem stílus, ami egyezik 

az elvárásainkkal ismerve a SAX-ot. A kevert stílus viszont a legrosszabbul teljesít a háromból, pluszmunkát 

okozva a hozzáadott elemekkel és attribútumokkal. 

Ami a DOM-ot illeti, ahogy várhatjuk, az attribútumok használata óriási spóroláshoz vezethet, hiszen majdnem 

feleannyi idő alatt feldolgozható. A kevert stílus itt is a legutolsó helyen említendő, mivel valamivel több időt 

emészt fel, mint a pusztán elemet használó megközelítés. 

Nagy elemszám esetén a SAX esetében az arányok az egyes stílusok között nagyjából ugyanazok maradnak, de 

továbbra is egyértelmű, hogy a kevert stílus teljesít mindig a legrosszabbul - közel kétszer annyi idő 

szükségeltethet hozzá, mint a pusztán attribútum alapú megközelítés. Ennél egyértelműen rávilágít arra, hogy a 

kevert stílus nem igazán megfelelő ha a teljesítmény a cél. 

A DOM esetében a pusztán attribútum alapú megközelítés közel 45%-nyi időt spórolhat nekünk a pusztán 

elemeket használó stílussal szemben, és a kevert módszerhez képest is majdnem kétszer olyan gyors lehet. Azt 

is tény, hogy egy DOM megoldás több, mint háromszor annyi időt vesz el tőlünk, mint a megegyező SAX 

megoldás. Ez jól illusztrálja azt a tényt, hogy a DOM nem kezeli jól azokat a dokumentumokat, amelyeknek 

kimagaslóan sok az elem szám. 

4.2.1.2. Az elemek rugalmasabbak, mint az attribútumok 

Az attribútumok kimondottan limitáltak annak tekintetében, hogy milyen adatot tudnak megjeleníteni. Egy 

attribútum csak karakteres értéket tud tartalmazni. Egyáltalán nem alkalmasak semmilyen strukturált adat 

befogadására, egyértelműen rövid sztringekre hivatottak. Az elemek ezzel szemben kimondottan alkalmasak 

strukturált adatok befogadására, mivel tartalmazhatnak beágyazott elemeket és karakter adatokat is. 

Mindazonáltal tárolhatunk strukturált adatot egy attribútumban, de így magunk kell minden kódot megírnunk, 

hogy azt a sztringet értelmezni tudjuk. Bizonyos esetekben ez elfogadható lehet, például életszerű egy dátumot 

attribútumként tárolni. Az elemző kódunk valószínűleg kielemzi a sztringet ami a dátumot tartalmazza. Ez 

valójában egy elég okos megoldás, mert élvezhetjük az attribútum előnyeit szemben az elemekével, továbbá az 

idő, hogy ezt kielemezzük minimális, tehát még XML feldolgozási időt is spórolunk. 
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( Megjegyzendő, hogy ez a megoldás dátumoknál nagyon jól működik, mert azoknak elég általános formátumuk 

van amikor sztringként szerepelnek, ezért nem igényelnek különösebb előismeretet az elemzés szempontjából. 

Azonban ennek a technikának a túlzásba vitt használata tönkreteszi az XML ábrázolást, így inkább óvatosan 

használjuk) 

Általában véve nem tanácsos túlságosan kreatívnak lenni strukturált adat egyetlen sztringgé való kódolásakor. 

Ez nem a legjobb használata az XML-nek, és nem is az ajánlott gyakorlat, ellenben tisztán mutatja a flexibilitás 

hiányát, amit az attribútumok képviselnek. Ha az attribútumokat ilyen módon használjuk, akkor valószínűleg 

nem aknázzuk ki az XML-ben rejlő lehetőségeket. Az attribútumok nagyon jól teljesítenek abban, hogy 

tároljanak relatíve rövid és strukturálatlan sztringeket - és ez az amire használni kellene őket az esetek 

többségében. Ha mégis olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy relatíve komplikált szerkezetű szöveget kell 

tárolni a dokumentumunkban, akkor érdemes karakteradatként tárolni, aminek nagyon egyszerű oka van: a 

teljesítmény. 

Azon kívül, hogy a nagyon hosszú sztringek egy attribútum értékében stilisztikailag nem kívánatosak, problémát 

okozhatnak a teljesítmény terén is. Mivel az attribútum értékek csak sztring példányok, a feldolgozónak az 

egész értéket egyszerre kell a memóriájában tartania. Nagyon hosszú sztringek esetében a memória is problémát 

jelenthet kimondottan nagy hossznál. A SAX esetében a nagyon nagy karakteradatok kisebb probléma, mert 

számtalan kisebbe tördeli, amelyeket aztán egyenként dolgoz fel a ContentHandler characters() metódusa, így az 

egész sztringet nem kell a memóriában tartani egyszerre. 

4.2.1.3. Karakteradatok vs. attribútumok 

Ez leginkább stilisztikai dolog, de van néhány irányvonal ami segít a választásban. Megfontolandó a karakteres 

adat használata amikor: 

• az adat nagyon hosszú 

Az attribútumok nem alkalmasak nagyon hosszú értékek tárolására, mivel az egész értéket egyszerre kellene a 

memóriában tartani. 

• Nagy számú levédett (escapelt) XML karakter van 

Ha karakteradatokkal dolgozunk, használhatjuk a CDATA szekciót annak érdekében, hogy elkerüljük a 

sztring XML levédését. Például, attribútumot használva egy logikai kifejezésre valami hasonlóval találhatjuk 

szembe magunkat: 

"a &lt; b &amp; b &gt; c " 

Azonban, ha karakteradatot használtunk volna, ugyanazt a sztringet sokkal olvashatóbb formában is 

kódolhattuk volna: 

 <![CDATA[ a < b && b > c ]]> 

• Az adat rövid, de a teljesítmény fontos és SAX-ot használunk 

Ahogy láthattuk a kevert stílusú dokumentumoknál a karakteradatok lényegesen kevesebb időt emésztenek fel 

feldolgozás alatt, mint az attribútumok a SAX esetében. 

Meggondolandó az attribútumok használata amikor: 

• Az adat rövid és strukturálatlan 

Ez az, amire az attribútumokat kitalálták, de vigyázzunk, mert a teljesítmény sérülhet a karakteradatokkal 

szemben különösen nagy dokumentumok esetében ( >100.000 elem) ha SAX-ot használunk. 

• SAX-ot használva a feldolgozó kódot egyszerűnek akarjuk látni 

Sokkal egyszerűbb attribútum adatokat feldolgozni, mint karakter adatokat. Az attribútumok elérhetőek 

amikor egy elem kontextusát kezdjük parszolni. Karakteradatok feldolgozása sem túl komplikált, de néhány 

extra lépést és extra logikát megkíván ami hiba forrás lehet, különösen a SAX-ot kezdőként használóknál. 

4.2.2. Elemek azonosítójaként használjunk attribútumokat 
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Számos esetben van az adatoknak olyan jellemzője ( vagy jellemzők egy halmaza) amely arra szolgál, hogy 

egyértelműen meg lehessen különböztetni a többi hasonló típusú adattól. Például egy ISBN szám, vagy egy 

szerző és cím kombinációja felhasználható könyvobjektumok egyértelmű beazonosítására. 

Az attribútumok használata az elemekkel szemben leegyszerűsítheti a feldolgozás folyamatát bizonyos 

körülmények esetén. Például ha nincsen alapértelmezett konstruktora annak az osztálynak amit deszerializálunk, 

akkor a kulcsadatok attribútumként való használata leegyszerűsíti az objektum létrehozását. Szimplán azért, 

mert a létrehozáshoz szükséges adatok már az elem nyitó címkéjének elérésekor rendelkezésre állnak (egy SAX 

feldolgozóra gondolva). A kód is tiszta lesz, mert nem fognak a metóduson belül tobzódni a különböző típusú 

elemek, így mindig tudjuk, hogy hol járunk és mit dolgozunk épp fel. 

Ezzel szemben ha elemként tároljuk el a kulcsadatokat, akkor a feldolgozó kód nehezen követhetővé válik. 

Bonyolult, mert folyamatosan vizsgálni kell, hogy épp milyen típusú elembe futottunk és hogy már 

feldolgoztuk-e a továbblépéshez szükséges adatokat, ami összetettebb és átláthatatlanabb kódot eredményezhet. 

Hasonló a helyzet ha egy dokumentum tartalmát validáljuk. Előfordul, hogy csak egy gyors ellenőrzést 

szeretnénk a dokumentumon végrehajtani mielőtt egy mélyebben szántó, kiterjedtebb dokumentum feldolgozást 

tennénk. Ez különösen hasznos rétegelt, elosztott rendszereknél: egy kevés validálást végrehajtva az elején 

szükségtelen forgalmat kerülhetünk el az alacsonyabb rétegeknél vagy magán a hálózaton ( például egy 

megrendelőrendszer ellenőrzi egy kredit kártya formátumát és számát mielőtt a megrendelést továbbítja a 

végrehajtó felé). 

Ezekben a helyzetekben óriási segítséget jelent, ha az azonosító vagy kulcsinformáció attribútumként és nem 

elemként szerepel. A feldolgozó kód nagyban leegyszerűsödik, ahogy már tárgyaltuk és a teljesítmény is sokkal 

jobb lehet, mivel teljesen mellőzhetjük a tartalom túlnyomó részét a dokumentumban és hamar a feldolgozási 

folyamat végére érhetünk. 

Végső soron, az attribútumok elemekkel szembeni preferálása nagyrészt stilisztikai ügy, mivel többnyire 

ugyanazt az eredményt érhetjük el bármelyik megközelítést is használjuk. Azonban vannak olyan helyzetek, 

amikor az attribútumoknak egyértelmű előnyük van adatok azonosításában. Röviden, amikor a dokumentumok 

szerkezetét határozzuk meg, győződjünk meg arról melyik kategóriába tartozik. 

4.2.3. Kerüljük az attribútumok használatát olyan dokumentumoknál, ahol a 
sorrend fontos 

Az elemekkel ellentétben, az attribútumoknál nincsen kötött sorrend, nem számít, hogyan adjuk meg az 

attribútumokat egy sémában, vagy DTD-ben, nincsen olyan megkötés, hogy az attribútumoknak milyen 

sorrendet kellene követniük. Mivel az XML nem követel meg semmilyen attribútum sorrendiséget, ennek 

eredményeként az olyan helyzetekben, ahol az értékek sorrendje fontos, az elemek használta jobb választás, 

mint az attribútumoké, mert csak így tudjuk kikényszeríteni a számunkra fontos sorrendet. 

4.3. Buktatók 

Az a mód ahogyan XML-ben modellezzük az adatainkat gyakorlatilag hatással lesz annak minden aspektusára 

ahogy az emberek és alkalmazások kapcsolatba kerülnek ezekkel a dokumentumokkal. Ezért kritikus, hogy az 

adat amit ábrázolunk, az interakciót hatékonnyá és problémamentessé tegye. Ezidáig egy nagyon alacsony 

szinten érintettük a modellezést, azt vitatva, hogy mely XML primitívek (elemek és attribútumok) 

alkalmasabbak a különböző helyzetekben. A fennmaradó részében picit magasabb szintű irányvonalakat fogunk 

megnézni. 

Kerüljük a speciális platformra vagy feldolgozó implementációra való tervezést 

Az XML egyik legnagyobb vonzereje abban rejlik, hogy hordozható és platform-független. Nagyszerű eszközzé 

teszi arra, hogy megosszunk adatot egy heterogén környezetben. Amikor dokumentumokat arra használják, 

hogy megosszanak adatokat vagy egy külső alkalmazással kommunikáljanak, a dokumentum tervezése 

elképesztően fontossá válik. 

Tervezőként figyelembe kell vennünk számos tényezőt. Csak egyet említve: az adatok szerkezetének 

megváltoztatásának az ára. Miután megjelent és írott kódok készültek erre a szerkezetre épülve a változtatás 

majdhogynem tiltott. Sőt, miután publikáltunk egy dokumentum szerkezetet a külvilág számára, gyakorlatilag 
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minden uralmat elvesztünk fölötte. Érdemes arra is gondolni, hogy a szerkezetünknek megfelelő dokumentumok 

hogyan lesznek feldolgozva. 

Soha nem jó ötlet egy dokumentumszerkezetet valamilyen feldolgozó verziójához készíteni. Nem arra 

gondolok, hogy olyan dokumentumot tervezzünk, ami egy adott feldolgozó technológiához alkalmazkodik (mint 

a DOM, SAX, vagy pull-feldolgozók), inkább arra célzok, hogy valamilyen verzióra tervezünk - mintha a JAVA 

kódunkat egy specifikus VM-hez igazítanánk. A feldolgozók fejlődnek és egyre jobbak lesznek az idővel, tehát 

nincsen sok értelme egy bizonyos implementációhoz optimalizálnunk. 

Ennek eredményeként a legjobb amit dokumentumtervezőként tehetünk, hogy úgy szabjuk meg a 

dokumentumunkat, hogy annak az igényeit elégítse ki amit szolgálni fog. A dokumentum struktúrája csak 

egy szerződés, semmi több, nem interfész és nem implementáció. Ezért kiemelkedően fontos, hogy értsük 

azoknak a dokumentumoknak a használatát amelyek ezt a struktúrát követik. 

Adatbázis szemléletet követve vegyük például azt az esetet amikor mondjuk tömeges illetve csak sor-orientált 

adatbázis interfészt használunk. Ha az API-nk sorok százait, vagy ezreit fogja befolyásolni az adatbázisban, 

akkor valószínűleg úgy terveznénk, hogy tömböket vagy kollekciókat használnánk paraméterként, miután 

egyetlen adatbázis lekérdezés ami több ezer sort érint az jelentősen gyorsabb, mint rengeteg lekérdezés ami csak 

egyetlenegy soron fut le. Nem szükséges ismerünk az Oracle-t vagy az SQL Server-t különösebben, hogy ilyen 

helyzetben jó döntést tudjunk hozni. 

Hasonlóan, amikor dokumentum szerkezetet tervezünk, sokkal inkább érdemes a technológiák széles körű 

felhasználásra fókuszálnunk, mint egy bizonyos implementáció speciális jellegzetességei miatt aggódnunk. 

Sokkal fontosabb megérteni az elemek és attribútumok általános teljesítményjellemzői közötti különbséget, mint 

azt tudni, hogy egy bizonyos feldolgozóimplementáció optimalizált-e nagyszámú attribútumok feldolgozására 

vagy sem. A fenti példát folytatva ha olyan dokumentum szerkezetet tervezünk, amiről tudjuk, hogy több ezer 

bejegyzést fog tartalmazni, fontos tudnunk hogy az elemek alkalmazása jelentős teljesítmény romlást okozhat 

akár lemezhasználat szempontjából, akár annak az időnek a szempontjából ami alatt a dokumentum 

feldolgozható lesz. 

Ha dokumentumaink nem kizárólag csak a mi alkalmazásunknak készül, mindenképp győződjünk meg arról, 

hogy úgy tervezzünk a dokumentum szerkezetét, hogy véletlenül se függjön semmilyen platformspecifikus, 

vagy feldolgozó implementáció specifikus jellemzőtől. 

Az alapul szolgáló adatmodell többnyire nem a legjobb választás az XML-hez 

Az XML-t gyakran használják olyan helyzetekben, ahol nem ez az állandó megjelenítési formája a leírt adatnak. 

Gondoljunk például az XML alapú RPC-re, ami kötődik a webszolgáltatásokhoz. Az XML RPC esetében a 

távoli eljárás paraméterei, ugyanúgy, mint a visszaadott értéke (már ha van ilyen) XML-ben vannak leírva egy 

SOAP-nak megfelelő dokumentumban. Attól, hogy XML-t használtunk a távoli végrehajtásra még 

egyértelműen látszik, hogy ez nem az elsődleges ábrázolása az adatoknak - ez csak egy másodlagos 

reprezentáció, amely csak átalakításra szolgál. 

Az ilyen helyzetekben, ahol az XML csak köztes kódolását végzi az adatoknak, gyakran jó ötlet újragondolni az 

adatunk szerkezetét, ahelyett hogy egyszerűen csak újrahasználnánk a már meglévő szerkezetet, mint XML-

alapú struktúrát. Gyakran, az alap adatmodell nem a legoptimálisabb az XML számára. 

Megint köthetünk az adatbázisok világához, a legtöbb perzisztens tároló mechanizmus, mint például a relációs 

adatbáziskezelők, az egyszerű fájlok, az objektum adatbázisok vagy bármi hasonló nem az XML 

figyelembevételével és annak szerkezetét szem előtt volt tervezve. Mindegyik speciális célok miatt jött létre, és 

ennek fényében vannak erősségeik és gyengeségeik. 

Az egyik leggyakoribb használata az XML-nek az olyan adatok leírása amelyeknek az állandó reprezentációja 

relációs adat valamilyen RDBMS-ben. A relációs adatbázisoknak egyszerű szerkezetük van, melyek különálló 

táblákat tartalmaznak, amiknek az egyetlen kapcsolódási pontjuk egymással logikai. Ezeket a kapcsolatok a 

külső kulcsok definiálják. Relációs adatbázisokat használni hierarchikus adatokra általában azt jelenti, hogy van 

egy adattábla, amely a „szülőt” jelöli a hierarchikus kapcsolatban, és külön egy tábla (vagy táblák) a 

„gyerekeket” reprezentálva a kapcsolatrendszerben. 

Ha ezt a táblastruktúrát kellene egy XML dokumentumban ábrázolnunk, az eredmény egy igen használhatatlan 

dokumentum szerkezet lenne, amely szükségtelen komplikációkat és plusz munkát adna a feldolgozási 

folyamathoz, mert nem használja az XML egyik legnagyszerűbb jellemzőjét: annak a tudását, hogy hierarchikus 
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adatokat ábrázoljon. Gyönyörűen el lehet érni olyan lapos (2D-s) dokumentum szerkezeteket, amelyek köszönő 

viszonyban sincsenek az XML valódi arcával, mint a következő példa. 

<?xml version="1.0"?> 

<planet name="earth"> 

   <record region="Africa" country="Mauritius" language="Bhojpuri" year="1983" 

females="99467" males="97609"></record> 

   <record region="Africa" country="Mauritius" language="French" year="1983" 

females="19330" males="16888"></record> 

   <record region="Europe" country="Finland" language="Czech" year="1985" females="42" 

males="36"></record> 

   <record region="Europe" country="Finland" language="Estonian" year="1985" 

females="330" males="102"></record> 

   <record region="Far East" country="Nepal" language="Limbu" year="1981" 

females="65318" males="63916"></record> 

   <record region="Far East" country="Nepal" language="Magar" year="1981" 

females="107247" males="105434"></record> 

   <record region="Middle East" country="Israel" language="Russian" year="1983" 

females="56565" males="44500"></record> 

   <record region="Middle East" country="Israel" language="Yiddish" year="1983" 

females="101445" males="87775"></record> 

   <record region="North America" country="Canada" language="English" year="1981" 

females="7521960" males="7396495"></record> 

   <record region="North America" country="Canada" language="French" year="1981" 

females="3178190" males="3070905"></record> 

   <record region="South America" country="Paraguay" language="Castellano" year="1982" 

females="91431" males="75010"></record> 

</planet> 

Ha vennünk kéne ezt a szerkezetet és közvetlenül XML-be áttenni, leginkább egy olyan dokumentum 

szerkezetet kapnánk, ami így festene: 

<?xml version="1.0"?> 

<planet name="earth"> 

 <region name='Africa"> 

  <countries> 

   <country name="Mauritius"> 

    <languages> 

     <language name="Bhojpuri" year="1983" females="99467" males="97609" /> 

     <language name="French" year="1983" females="19330" males="16888" /> 

    </languages> 

   </country> 

  </countries> 

 </region> 

 <region name="Europe"> 

  <countries> 

   <country name="Finland"> 

    <languages> 

     <language name="Czech" year="1985" females="42" males="36" /> 

     <language name="Estonian" year="1985" females="330" males="102" /> 

    </languages> 

   </country> 

  </countries> 

 </region> 

... 

</planet> 

Egy sokkal természetesebb XML szerkezete az ilyen típusú dokumentumoknak, itt már fel lehet fedezni az 

eredeti adatbázisban rejlő kapcsolatokat is. Ezt a dokumentumot sokkal könnyebb olvasni, mint az előzőt miután 

kihasználja az XML saját belső hierarchikus szerkezetét, hogy az adatokat egy sokkal természetesebb módon 

mutassa be. A dokumentum ilyen jellegű strukturálása a feldolgozó kódot is egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi 

a dokumentumok számára. 

A legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanunk amikor a dokumentumunk szerkezetét tervezzük, hogy arra 

az absztrakt modellre épüljön, amely leginkább leírja azt, amit kódolni szeretnénk. Véletlenül se a modell 

valamilyen más technológiában (Java, C++, ...) készült implementációjára. Természetesen előfordulhatnak 

olyan helyzetek ahol a modell szoftver implementációja és az XML implementáció nagyon hasonlóak, de 

alapvetően nem ez szokott igaz lenni. Ez a fajta analízis általában segít egy XML-barátabb adatmodell 
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kialakításában, ami robusztusabb dokumentumokat eredményez egyszerűbb feldolgozó kóddal és jobb 

teljesítménnyel a feldolgozás során. 

Kerüljük a dokumentumok túltelítését 

Az XML használatának egyik mellékhatása az a sok pluszmunka ami kézen fogva jár a kódolással. Őszintén 

megvallva az XML nem a leghatékonyabb leíró mechanizmus. A dokumentum minden egyes adata mindig 

együtt járó valamilyen jelölő megjelenésével. Általában véve érdemes a dokumentumméretét olyan kicsin 

tartani, amennyire csak lehetséges számos ok miatt: 

• bár a lemezen a hely olcsó, mégsem ajánlatos pazarolni, 

• minden egyes bitje a dokumentumnak át fog folyni egy XML feldolgozón, tehát minél hosszabb a 

dokumentum, annál tovább tart ez a folyamat, 

• ha a dokumentumot kommunikációs eszközként fogják használni, mint például egy SOAP dokumentumot 

egy XML-alapú webszolgáltatáshoz, az egészet ki kell majd küldeni a hálózatra. 

Ugyan a hosszú elem és attribútum nevek kiemelt szerepet játszhatnak a dokumentum méretében, de mégsem ez 

az a tipikus hely ahonnan elveszünk, amikor próbáljuk a dokumentumunk méretét ésszerű keretek közé 

szorítani. Érdemes megbizonyosodni arról, hogy a dokumentumunk könnyen olvasható maradt. (és azt se szabad 

elfelejteni, hogy ezek lesznek azok a pontok, amelyek egy tömörítés esetén a legkisebb méretre zsugorodnak) 

Gyakran célravezető, ha a ténylegesen a dokumentumba kerülő adatokat kielemezzük annak érdekében, hogy 

elkerüljük a fölösleges bitek szaporítását. Gyakori az a tendencia XML kódolásnál, hogy csak úgy beküldjük 

kódolásra ez egészet, anélkül, hogy átnéznénk. Gondolhatunk itt például a származtatott adatok problémakörére. 

Hasonló a helyzet replikáció esetén is. Felesleges a teljes adatbázist utaztatni, elegendő a változásokat. Az 

ideiglenes adatokat se szükséges többnyire kódolni. Java esetén amit transient jelzővel láttunk el nem kerül 

automatikusan szerializációra. Az olyan mezők, amelyek ideiglenes állapotot tárolnak, mint a cache, vagy 

közbenső állapotok egy hosszan futó kalkuláció alatt általában ilyen tranziens változók. 

Természetesen túlságosan megnyirbálni se célszerű dokumentumunkat, ez mindig egy egyensúly megtartása a 

jelenlegi teljesítmény és a jövőbeli rugalmasság között. Meg kell hoznunk a saját döntéseinket, amelyek a saját 

alkalmazásaink követelményeit tartják szem előtt. Egy kicsit több odafigyeléssel, hogy mely adatok is vannak 

valójában a dokumentumunkban, és ezt összehasonlítva azzal, hogy mire is van szükség, kisebbre foghatjuk a 

dokumentumunk méretét, így könnyebben feldolgozhatóvá és kezelhetőbbé válik. 

Az utolsó általános szabály pedig, hogy kerüljük a redundanciát amikor a dokumentum szerkezetét építjük. Ez át 

is vezet a következő problémakörhöz. 

Kerüljük a hivatkozásokkal túlterhelt dokumentum struktúrák használatát 

Az egyik legfájdalmasabb pont egy XML feldolgozó kód írásánál, ha a feldolgozandó dokumentum szerkezet 

nagyon sűrűn használ referenciákat, amelyek ehhez hasonlóan néznek ki: 

<document> 

 <anElement name="szulo" /> 

 <anElement name="gyerek" parent="szulo" /> 

</document> 

Ez a példa nagyon egyszerű módon szemlélteti a hivatkozások használatát. Azonban ne felejtsük el, hogy a 

hivatkozások pusztán szöveges alapúak, és csak nagyon kevés nyelvi elem támogatja a használatukat, a 

feloldásuk és kezelésük általában az alkalmazás kód feladata. 

Természetesen a hivatkozások bizonyos körülmények között nagyon hasznosak lehetnek az XML-ben. Például 

az Ant build rendszer XML-t használ, hogy a folyamatokat leírja, és egy Ant build fájlban hivatkozásokat 

használunk, hogy a cél függőségeit megadjuk. Itt egy gyors példa: 

<project name="MyProject" default="dist" basedir="."> 

 <description> 

 simple example build file 

 </description> 

 <!-- set global properties for this build --> 

 <property name="src" location="src"/> 
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 <property name="build" location="build"/> 

 <property name="dist" location="dist"/> 

 <target name="init"> 

 <!-- Create the time stamp --> 

 <tstamp/> 

 <!-- Create the build directory structure used by compile --> 

 <mkdir dir="${build}"/> 

 </target> 

 <target name="compile" depends="init" description="compile the source " > 

 <!-- Compile the java code from ${src} into ${build} --> 

 <javac srcdir="${src}" destdir="${build}"/> 

 </target> 

 <target name="dist" depends="compile" 

 description="generate the distribution" > 

 <!-- Create the distribution directory --> 

 <mkdir dir="${dist}/lib"/> 

 <!-- Put everything in ${build} into the MyProject-${DSTAMP}.jar file --> 

 <jar jarfile="${dist}/lib/MyProject-${DSTAMP}.jar" basedir="${build}"/> 

 </target> 

 <target name="clean" description="clean up" > 

 <!-- Delete the ${build} and ${dist} directory trees --> 

 <delete dir="${build}"/> 

 <delete dir="${dist}"/> 

 </target> 

</project> 

A hivatkozásokkal terhelt dokumentumok feldolgozási folyamata elég komplikált lehet, és attól 

függően, hogy milyen méretű a dokumentumunk, illetve milyen a szerkezete, a hivatkozásokkal való bíbelődés 

tönkreteheti a feldolgozó kódunk teljesítményét, és nagyon nehezen követhetővé mások számára. A gond az a 

hivatkozásokkal terhelt dokumentumok használatánál, hogy a hivatkozások feloldását nekünk magunknak kell 

csinálnunk. ( Ez legalábbis igaz DOM és SAX esetében. XSLT, ami magasabb szintű ezeknél robusztusabb 

mechanizmusai vannak a hivatkozások feloldásra). 

Mindazonáltal a hivatkozásfeloldás nem egy elviselhetetlenül bonyolult technikai probléma, általában nagyon is 

egyszerű a kód megírása, főleg, ha a kapcsolat egy-az-egyhez, vagy egy-a-sokhoz. A probléma inkább ott 

jelentkezik, hogy a feloldáshoz jelentős méretű „állapotot” kell a memóriában tartanunk a teljes folyamat alatt. 

Ez nem nagy ügy, ha a dokumentum kicsi, de ahogy 

a dokumentum mérete növekszik, úgy növekszik az állapot mérete is és ez egy bizonyos pont után 

probléma lehet. (Gondoljunk arra hogyha DOM-ot használunk a dokumentum feldolgozására, akkor 

ez különösen problematikus pont, hiszen a DOM egyébként is megköveteli, hogy az egész dokumentum a 

memóriában legyen. 

Nézzünk egy példát. Mondjuk, hogy egy olyan dokumentumot dolgozunk fel, ami nagyon sok hivatkozást 

használ egy egyszerű, nem rekurzív szülő-gyermek kapcsolatra. A dokumentumban a szülők fognak elöl 

szerepelni, a gyerekek pedig utánuk. 

<document> 

 <parent name="szulo1" /> 

 <parent name="szulo2" /> 

 ... 

 <gyerek name="gyerek1_1" parent="szulo1" /> 

 <gyerek name="gyerek2_1" parent="szulo1" /> 

 ... 

 <gyerek name="gyerek1_2" parent="szulo2" /> 

 <gyerek name="gyerek2_2" parent="szulo2" /> 

 ... 

</document> 

Ahhoz, hogy sikeresen feldolgozzuk ezt a dokumentumot, kell, hogy legyen valamennyi információnk a 

szülőkről a gyerek elemek feldolgozásához. Például ellenőriznünk kell, hogy minden egyes gyereknek van 

referenciája egy érvényes szülőhöz ( ezt hivatkozási integritásnak nevezzük). Az is lehet, hogy a szülő 

jellemzőiről is információval kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a gyereket feldolgozhassuk. 
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Ha a szülők száma relatíve kevés, a szülő adatok által a memóriában foglalt extra hely valószínűleg nem fogja a 

rendszerünk összeomlását okozni. A SAX parszoló kódját viszont bonyolultabbá teszi, mivel egy kódot kell 

írnunk, ami az adatokat kezeli. Azonban már viszonylag nagyobb számú szülő jelenléte jelentősen 

befolyásolhatja a feldolgozási kódunk teljesítményét, mert a memória használat egyenesen arányosan növekszik 

a szülő elemek számával a dokumentumban. Sőt, bármilyen kollekciónak, amit a parszoló kódban használunk a 

kezelésükhöz megfelelő méretűnek kell lennie, vagy állandóan növelni kell őket (vektorok, listatömbök), ami 

szintén memóriát és rengeteg feldolgozási időt felemészt. 

A hivatkozások problémája súlyosbodhat, ha a hivatkozó elemek hamarabb jönnek, mint a hivatkozottak. 

Például, ha újraírnánk a dokumentumunkat oly módon, hogy a gyerekek hamarabb jönnének, mint a szülők, a 

memóriában tartandó adatmennyiség sokkal nagyobb lenne. Valószínűleg legalább annyi gyerek lesz, mint 

szülő, ha nem több. Ahhoz, hogy ebben az esetben sikeresen dolgozzuk fel a dokumentumot, az összes gyerek 

adatát a memóriában kellene tartanunk, amíg meg nem találjuk és fel nem dolgozzuk a hozzájuk tartozó 

szülőket. Amikor megtalálnánk egy szülőt, az összes hozzá tartozó gyereket szeretnénk feldolgozni, ami tovább 

bonyolítja a kódot a feldolgozási folyamat elvégzéséhez. 

A legtöbb ilyen hivatkozási problémát elkerülhetjük, ha a dokumentumunk egy-az-egyhez, vagy egy-a-sokhoz 

kapcsolatot alkalmaz, kihasználva az XML hierarchikus természetét. A hierarchikus adatok feldolgozása a 

hivatkozásokkal szemben sokkal kedvezőbb kód és memória használatot eredményezhet. 

A korábbi példát folytatva, ha újraírnánk a szülő-gyermek dokumentumunkat hierarchikus szerkezetet 

használva, nem csak egyszerűbbé, hanem lényegesen tisztábbá és olvashatóbbá tenné: 

<document> 

 <parent name="szulo1"> 

     <gyerek name="gyerek1_1" /> 

     <gyerek name="gyerek2_1" /> 

 </parent> 

 <parent name="szulo2"> 

     <gyerek name="gyerek1_2" /> 

     <gyerek name="gyerek2_2" /> 

 </parent> 

 ... 

</document> 

Ha a dokumentum hierarchikus struktúrájú, egy adott csomópont szülőjét a dokumentum szövege tartalmazza. 

Ezért ahhoz, hogy a gyerekeket feldolgozzuk, az egyetlen szülő, amit szem előtt kell tartanunk az adott 

szövegben található. Amikor a szülő kikerül a szövegkörnyezetből, garantált, hogy nem lesz ehhez a szülőhöz 

tartozó több gyermek, így nem szükséges ennek a szülőnek az adatait tovább őrizgetnünk. Ennek a fajta 

szerkezetnek az is nagy előnye, hogy az ember által sokkal olvashatóbb. 

Az Ant esetében viszont ez nem használható ki, mert olyan adatokat modellez, amilyenek sok-a-sokhoz 

kapcsolatban állnak és egy adott cél bármilyen számú másik céltól függhet, és bármely cél lehet függősége 

bármilyen másik célnak. Az ilyen helyzetekben természetesen nem érdemes az adatokat hierarchikusan kódolni, 

mivel nincsen általános minta arra, melyik cél milyen tartalmazási viszonyban áll a másikkal. 

Amikor dokumentumot tervezünk törekedjünk arra, hogy használjunk hierarchikus szerkezetet hivatkozások 

helyett. Ha olyan adatot kell modelleznünk, ami megkívánja a hivatkozásokat, próbáljuk meg a dokumentumot a 

feldolgozókóddal a fejünkben megtervezni, így legalább a memóriaszükséglet tervezhető lesz a feldolgozás 

ideje alatt. 

Összegezve az alábbi kérdésekre kell választ találnunk: 

• Elem vagy attribútum? 

• Gyakori adatváltoztatás 

• Kis, egyszerű adat, ritka módosítással 

• Hierarchia vagy hivatkozás? 

• Alstruktúra tartalmazása 

• Több sor tartalmazása 
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• Többszörös előfordulás 

• Stilisztikai választások 

• Olvashatóság 

• Készítő / feldolgozó szempontok 

Saját XML alkalmazás tervezése esetén az adatszervezést a következő lépések mentén tegyük: 

1. Elemek meghatározása 

2. Kulcsfontosságú elemek megkeresése 

3. Elemek kapcsolatának feltérképezése 
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3. fejezet - XML adatbázisok 

Kezdjünk egy egyszerűnek tűnő kérdéssel: 

Adatbázis-e egy XML dokumentum önmagában? 

Ahogy az előző fejezetekből már korábban kiderülhetett, az XML dokumentum egyaránt tartalmaz adatot és 

metaadatot. Egy adatbázis legalapvetőbb definíciója az adatok gyűjteménye. Ez a gyűjtemény információt, 

pontosabban adatot tartalmaz, mint például egy cég könyvelése, vagy netán világméretű demográfiai adatok. 

Ezen túlmenően az alapvető adatbázis-struktúra leírja,hogy milyen adat található az adatbázisban. 

Mi egy struktúra-leíró adat az adatbázisban? A válasz természetesen: az adatbázis metaadata. Az adatbázis 

metaadat az adatbázis azon adata, ami leírja az adatbázisban tárolt információt. Ezek a metaadatok lehetővé teszi 

az adatok értelmes visszanyerését, mint amikor a vásárlói vagy demográfiai adatok olvasásakor tudjuk, hogy 

épp vásárlók neveit olvassuk, vagy éppen a világ egy részének az összes országának a lakossági adatait. A 

metaadatok nélkül az adatbázisban tárolt információ teljesen értelmetlen. 

Az adatok szemantikája nyilvánvalóan beleírható a programokba. Ezeket a programokat lehet utasítani, hogy 

konkrét tételeket olvasson be a lemezről, mint például az ügyfél nevét. Ezzel szemben lényegesen egyszerűbb, 

ha ezeket az információkat is magában az adatbázisban tároljuk. Az így kapott struktúra általában lényegesen 

egyszerűbb mind a programozók, mind az alkalmazások számára, ezáltal hatékonyabb is. 

Összességében a fentiekből egyértelműen kiderül, hogy az XML dokumentumaink önmagukban is egy 

adatbázist alkotnak! 

Jogosan merülhet fel a kérdés: 

„Ez nem olyan információ, amit például az XSD (XML Schema Definition) tartalmaz, nem 

pedig maga az XML dokumentum?” 

A válasz természetesen: Nem. 

Egy XML dokumentum önmaga egy adatbázis is – pontosan az, ami. Egy XSD vagy egy DTD csak akkor 

szükséges, ha XML dokumentumok szerkezetére vonatkozóan ellenőriznünk kell a fejlesztő által kialakított 

struktúrának történő megfelelőséget. 

Az XML egy önleíró nyelv, mivel tartalmazza az adatokat és a hozzájuk tartozó metaadatokat, amelyek 

meghatározzák az adatok struktúráját, is egy helyen. Ez a metaadat megtalálható az elemek nevében és 

attribútumaiban valamint magában az XML dokumentum hierarchiájában is. A metaadat leíró mind skalár, mind 

strukturális értelemben is. Az XML metaadatok kettős természetűek: 

• Az XML elemek és attribútumok leírják az adatok tulajdonságait. Ez ekvivalens a relációs adatbázisok 

tábláival és mezőivel. 

• Egy megfelelően strukturált hierarchikus XML dokumentum leírja a különféle adattípusok közötti 

kapcsolatokat egy adatbázisban. Ez többé-kevésbé ekvivalens egy relációs adatbázis táblák közötti 

kapcsolatával, de sokkal jobban hasonlít az objektum-orientált adatok esetén az osztályok között kiépített 

struktúrára. 

Ha most megint sikerült egy kicsit összekeverni az XSD és DTD iránnyal és a relációs szemlélettel az érthető, 

de fontos kiemelni, hogy egy XML dokumentum metaadatai az elemek (táblák), attribútumok (mezők), és a 

hierarchia (táblák közötti kapcsolatok) velejárói egy XML dokumentumban – ezek a metaadatok. Egy XML 

dokumentumnak nincs szüksége relációs táblastruktúrára, hogy definiálja magát – mivel már ő maga egy 

adatbázis. 

Összességében az XML használatának nagy előnye, hogy egy XML dokumentum már rendelkezik egy beépített 

adatbázis struktúrával. Az XML önleíró abban az értelemben, hogy egyaránt tartalmaz adatot és metaadatot is. 

A metaadat szintén leíró skaláris (ahogy a mezők és értékek) és strukturális értelemben (mint hierarchia). Az 

XML hordozható, mivel egyértelműen értelmezhető. 

Viszont az XML használatának, mint adatbázisnak számos hátulütője is van. Az XML dokumentumban lehetnek 

átfedések, és így elég bőbeszédűvé válhat. A valóságban egy XML dokumentum rengeteg információt tartalmaz 

egyetlen helyen és elég gyakran egyetlen fájlban. Ez a jellemző óriási feldolgozási időket eredményezhet nagy 
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mennyiségű adatok, sok felhasználó, vagy bármilyen háttérfeldolgozás tekintetében. Lényegében egy XML 

dokumentumokhoz való hozzáférés – a legalapvetőbb formájában – is teljes beolvasást és értelmezést igényel, 

és bizony potenciálisan hatalmas szövegfájlokról beszélve ez óriási erőforrásokat igényel. 

Természetesen életszerűtlen lenne összevetni ezt a méretet a kereskedelmi (tipikusan Oracle és SQL Server) 

adatbázisok erejével, ahol az adatmennyiség terrabájtos méretekben mérhető. Jelenleg a piacon nincs olyan 

rendszer ami a gigabájtos méret fölé tudna menni, de ha lenne is, akkor a feldolgozási ideje valószínűleg nem 

esne az ésszerű kereteken belül. 

1. Natív XML adatbázisok 

Definíció szerint egy NXD (natív XML adatbázis) egyaránt lehet egy XML dokumentum vagy egy XML 

adattípus. Egy XML adattípus a relációs adatbázisok egy speciális tárolási képessége. Ebből az következik, hogy 

egy natív XML adatbázis gyakorlatilag bármi lehet, ami képes XML adatot XML dokumentumként tárolni. Így 

egy böngészőben megjelenített XML dokumentum is egy natív XML adatbázis. Ezenkívül az XML adattípusok 

használata relációs adatbázisokban, például Oracle vagy SQL Server esetén lehetővé teszi a natív XML 

adatbázis-képességeket is. Lényegében minden, amire szükségünk van egy adatbázis leírásához úgy, hogy az 

NXD legyen, vagy legalábbis NXD-képes, hogy egy XML dokumentumot XML dokumentumként tudjunk 

tárolni. Így a relációs, objektum(-relációs) vagy hierarchikus adatbázisokat is használhatjuk. 

A natív XML kifejezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adatbázis az XML része. Más szavakkal, ahogy 

korábban is leírtuk és ismételtük a jegyzetbe, az XML dokumentumok egyaránt tartalmaznak adatokat és 

metaadatokat. Az adat az adat, a metaadat pedig megtalálható a struktúrában, vagy legalábbis valamilyen 

jelentést rendel az adathoz. A metaadatok kiemelése látható a következő példában: 

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

<account:persons xmlns:information="http://example.org/information" 

xmlns:account="http://example.org/schema/person"> 

 <account:person name="Teszt Elek" age="23"> 

  <account:favourite number="4" dish="Sultkrumpli"/> 

  <account:favouriteWebPage> 

   <account:address>http://www.w3.org</account:address> 

  </account:favouriteWebPage> 

  <information:address> 

   <information:city>Debrecen</information:city> 

   <information:street>Kis utca</information:street> 

  </information:address> 

 </account:person> 

</account:persons> 

1.1. Sémamentes natív XML adatbázis kollekciók 

Natív XML adatbázisok gyakran tárolnak és tartalmaznak több XML dokumentumot, mint XML darabok 

gyűjteménye. Egy natív XML adatbázis több, különböző típusú XML dokumentum gyűjteményét 

tartalmazhatja, ahol a különféle XML dokumentumok más-más témaköröket fednek le, és ezek független adatok 

gyűjteményei. Például az egyik kollekció tartalmazhatja egy cég vásárlóinak adatait, míg egy másik a föld 

országainak demográfiai adatait. Ezen felül minden egyes kollekcióban eltérhet az XML töredékek struktúrája 

is. Ténylegesen, minden egyes egyszerű töredék résznek egy kollekcióban különböző struktúrája lehet az összes 

többi töredéktől az adott kollekcióban. Ennek az eredménye a strukturális és séma független XML adat. 

A kollekciók természetesen összefüggésbe hozhatóak a sémákkal, amennyiben az XML adatok validációja 

szükséges. A sémafüggetlen XML különösen rugalmas, sokkal gyorsabb és könnyebb fejlesztést tesz lehetővé. 

Viszont a rugalmasság alacsony adatintegritással jár és azzal a kockázattal, hogy hibák jelenhetnek meg az 

adatbázis adatai között. A valóságban megszámlálhatatlan indoka van annak, hogy miért alakítsuk az XML 

dokumentumok gyűjteményeit natív XML adatbázissá, lehetővé téve ezzel egy jó tárolási módot és 

teljesítményt. 

Mindenesetre ennek a rugalmasságnak a félreértése és félreértelmezése problémákat okozhat. Szemlátomást, 

rengeteg hibához vezethet például túl sok adat többszöri előfordulása, túlzott vagy kevés strukturális 

komplexitás. A potenciális buktatók listája olyan hosszú, mint az összes lehetséges különböző variációja egy 

témának amit egy XML-hez hasonlóan rugalmas eszköz segítségével létre lehet hozni. Ezt egy egyszerű példán 

keresztül szemléltetni is tudjuk, ahol kiindulásként egy régiót írunk le: 
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<?xml version="1.0"?> 

<database name="Africa"> 

 <collections> 

  <collection name="Countries"> 

  </collection> 

 </collections> 

</database> 

Az előbbi példa semmilyen adatot nem tartalmaz, de több kollekciót is magába foglal, ahol minden egyes 

gyűjtemény egy-egy államot jelöl. Ebben a példában az államok az afrikai régióhoz tartoznak. Bővíthetjük 

további régiókkal is, így eljuthatunk a többszintű adatbázisig. 

<?xml version="1.0"?> 

<databases> 

 <database name="Africa"> 

  <collections> 

   <collection name="Countries"> 

   </collection> 

  </collections> 

 </database> 

 <database name="Europe"> 

  <collections> 

   <collection name="Countries"> 

   </collection> 

  </collections> 

 </database> 

</databases> 

Ellenben visszatérhetünk az egy adatbázis több kollekció útjára is: 

<?xml version="1.0"?> 

<database> 

 <collections> 

  <collection name="Regions"> 

   <region name="Africa"> 

    <population>789548670</population> 

   </region> 

   <region name="Europe"> 

    <population>488674441</population> 

   </region> 

  </collection> 

  <collection name="Countries"> 

   <country name="Finland" region="Europe"> 

    <population>5231372</population> 

   </country> 

   <country name="Germany" region="Europe"> 

    <population>82422299</population> 

   </country> 

  </collection> 

 </collections> 

</database> 

A kollekción belüli kollekciók szintén valós hierarchiába rendezhetőek, ahogy az országok a megfelelő 

régiókba: 

<?xml version="1.0"?> 

<database> 

 <collections> 

  <collection name="Regions"> 

   <region name="Africa"> 

    <population>789548670</population> 

   </region> 

   <region name="Europe"> 

    <population>488674441</population> 

    <country name="Finland" region="Europe"> 

     <population>5231372</population> 

    </country> 

    <country name="Germany" region="Europe"> 

     <population>82422299</population> 

    </country> 

   </region> 
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  </collection> 

 </collections> 

</database> 

A példát tovább folytatva láthatjuk, hogy a sémamentes XML adatbázisoknál a bővítési lehetősége korlátlanok, 

viszont a korábban vázolt veszélyeket magukban hordozzák és nagyon könnyen problémába és hibába 

fordulhatnak. Természetesen ha egy sémát is rendelünk az XML dokumentum mellé, akkor - bár ezt a fajta 

rugalmasságot elveszítjük - az adatbáziskezelő rendszer képes lesz a szerkezetre vonatkozó megszorítások 

betartatására. 

1.2. Indexelés 

Az indexelés technikáját mindenki jól ismerheti a relációs adatbáziskezelő rendszerek esetén, ahol a célok 

egyike az adatok hatékony elérése minél kevesebb I/O művelet árán. Relációs táblák esetén a leggyakrabban 

használt indexelési módszerek a bináris fák, hash algoritmusok és néha bitmapek. Az indexre vonatkozóan még 

egy nagyon fontos dolgot kell kiemelni: rendezett sorrend vonatkozik rá. Tehát ha egy indexet olvasunk, az 

adatokat is az index által létrehozott sorrendben olvassuk, függetlenül a táblában vagy az XML dokumentumban 

található adatsorrendtől. Azonban az XML dokumentumok már eleve tartalmaznak egy belső rendezést, ami az 

XML struktúráján alapszik, így a rendezett index nem feltétlenül előny natív XML adatbázisok esetén. 

Az XML adatbázisoknak különböző indexelési metódusai léteznek. Valószínűleg minden natív XML adatbázis 

különféle indexelő eljárásokat alkalmaz az aktuális implementációjában. Az indexelése struktúra viszont nem 

biztos, hogy eltér az alábbi módszerektől. 

A leginkább használt indexelési eljárás XML dokumentumok esetén relációs adatbázisokban, még XML 

adattípus esetén is, az indexelést igénylő XML elemek szétválasztása. Tehát az index egy egyszerű mezőt fog 

tartalmazni a táblában található minden rekordról. Ez az egy mező minden régióról tartalmaz egy-egy nevet. 

Továbbá az index egy további mutatót is tartalmazni fog, ami lehetővé teszi az index és a tábla (vagy XML 

dokumentum) összekapcsolását; ez egy fizikai cím I/O szinten. Más szavakkal, az adatbázisnak rendelkeznie 

kell egy fizikai címmel minden (indexelt) elemről az XML dokumentumban. Ekkor az index tartalmazza ennek 

a mutatónak a címét. Az eredmény pedig a következő, mikor megtalál egy régiót az indexben, az adott régióhoz 

tartozó mutató átadódik egy függvénynek, ami megtalálja a rekordot egy táblában vagy XML dokumentumban a 

belépési rekord merevlemez címe alapján. A merevlemez címek a teljes adathalmaz vagy talán az index 

létrehozásakor rendelődnek a tábla vagy az XML dokumentum elemeihez. A folyamat és a folyamat lépéseinek 

sorrendje teljes egészében a natív XML adatbázis eléréséhez használt szoftvertől függ, vagy attól, ami egy 

egyszerű XML dokumentumot, vagy XML dokumentumok halmazát egy kollekciók halmazának tartja fent. 

(Ezek a kollekciók XML-ként vannak tárolva természetesen.) 

Itt felmerülhet néhány kérdés bennünk. Például: 

Miért tároljunk XML dokumentumokat XML adattípusban, ha az XML adattípus indexelése 

gyanús,  

                            és talán alá van rendelve a relációs adatbázis 

indexelésének? 

vagy: 

Miért nem tároljuk az adatokat egyszerűen csak relációs táblákban és konvertáljuk az 

XML-lé, ha szükséges? 

Először talán a második kérdést kellene megvizsgálni: XML-ként tárolva nem szükséges a konvertálás. Ezen 

felül így lesz hozzáférésünk olyan hasznos XML eszközökhöz, mint az XPath és az XQuery. Az első kérdésre 

válaszolva: az index az index. Egyes adatbázisoknak barátságosabb indexelési technikai vannak, mint 

másoknak. Nincs indok arra, miért lenne az XML indexelés kevésbé hatékony mint más indexelés, legyen szó 

bármely relációs adatbázisról. Természetesen XML adatokat lehet tárolni relációs táblában. Ez egy választási 

lehetőség. Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai. Általánosságban minél nagyobb az adatbázis, 

annál inkább válik megfontolandóvá a relációs táblában való tárolás esélye – és nem az XML adattípusban tárolt 

XML. Hacsak persze nem használunk XML adattípus kollekciókat. Ezek figyelembevételével 4 féle indexelési 

mód ismert: 

• Strukturális index 
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Elemek és attribútumok indexe, és ezek relatív helyzete a többi elemhez és attribútumhoz képest egy egyszerű 

XML dokumentumban. Ez az elemeken való keresést segíti. 

• Érték index 

Ha a szövegek és attribútumok gyakran keresett elemek egy XML dokumentumban, a legjobb megoldás 

ezeket vagy a szöveges és attribútum értékek kombinációját indexeljük. 

• Teljes szöveges index 

Ez egy specifikus érték keresésére vonatkozik az XML dokumentumok gyűjteményében és ezen gyűjtemény 

egy részletét adja vissza. Az index értéke elég nagy, számos XML dokumentumot vagy töredéket foglal 

magában egy kollekcióból. 

• Kontextus index 

Ez egy általánosabb formája az indexelésnek, talán egy kicsit elavult, ahol sok dokumentum úgy van 

indexelve, hogy az index tartalmaz valamilyen értéket, ami egyértelműen beazonosítja az XML 

dokumentumot. Az indexek egy úgy nevezett „side” táblában vannak tárolva, majd pedig erre a táblára és 

kerül egy index. A végeredmény egy gyors indexelt elérés XML dokumentumok kollekciójába. Ez a 

megközelítés elég fárasztó. Jobb ha az XML dokumentum tartalmára kerül index. Ez olyan mintha nagy és 

rendezetlen XML fájlokat használnánk, kisebb könnyen kategorizálható töredék részek helyett. Bármilyen 

manuális kategorizálás nagyon idő és erőforrás igényes a modern adatbázisokban, az információ tiszta fizikai 

méretének köszönhetően. 

1.3. Natív XML adatbázisok osztályozása tartalom alapján 

Az XML dokumentumok tartalmaznak adatot, meta adatot, és némi szemantikát a benne rejlő hierarchikus 

struktúrában. A dokumentum központú dokumentumok, emberi felhasználásra alkalmasabbak. De lehetnek adat 

központúak is. Ezek általában számítógépek között megosztott adatok. Ezek generikusabbak, és főként szkript 

nyelvek általi feldolgozásra használható. 

Dokumentum-centrikus XML 

Egy dokumentum-centrikus XML, ami már emberi fogyasztásra is alkalmas, elég nehezen értelmezhető 

számítógéppel, már ha ez egyáltalán lehetséges. A dokumentum-centrikus XML lényegében egy olyan 

dokumentum, amit normális esetben kézzel írnak – mint egy Word dokumentum, PDF fájl vagy valami hasonló, 

mint ez a jegyzet. Az ilyen típusú XML dokumentumokat általában teljes egészükben tárolják és általában nem 

elérhetőek programozási módszerekkel, vagy XML elemtartalommal. Néha ezek a dokumentumok indexelve 

vannak indexkereséshez, akár a technikai iratok könyvtára. Ezzel szemben létezik néhány technikai iratot 

tartalmazó adatbázis, ami keveri az adat- és dokumentum-centrikusságot. Például, évekre visszamenőlegesen 

tárolt technikai iratokat tartalmazó könyvtár adatbázisában értelmes lenne a dokumentumokat egy bizonyos 

szempont szerint kategorizálni, mint szerző, témakör, szerzés ideje, vagy egyéb leíró információk alapján. Ezen 

dokumentumok tartalmát lehetne indexelni, hogy az adott anyag tartalmáról általános információval szolgáljon. 

A dokumentum-centrikus natív XML egy speciális típusát tartalomkezelő rendszernek (CMS, Content 

Management System) nevezik. A tartalomkezelő adatbázisok engedélyeznek némi irányítást és kezelést 

emberek írta XML adatokon keresztül, amelyek egy natív XML adatbázisban XML típusként vannak tárolva. 

Adat-centrikus XML 

Egy adat-centrikus XML dokumentum legegyszerűbb formájában XML adatokat használ számítógépek közötti 

adatátvitelhez. A valóságban az XML gyakran keverve tartalmaz adat-centrikus és dokumentum-centrikus 

jellemzőket. A dokumentum-centrikus jellemzők közé tartozik az ember által alkotott és ember által olvasható 

rész. Az adat-centrikus részhez az tartozik, hogy generikus és program által elérhető, mivel ismételhető. 

Az adat-centrikus dokumentumok talán legjobb példái weboldalakon találhatóak, mint az Amazon vagy eBay. 

Ezek az oldalak információk tömegét tartalmazzák – a változatosság legkülönfélébb szintjeivel és tartalmával. 

Például egy könyv az Amazon oldalán, pontosabban annak minden elsődleges jellemzője, például cím, ISBN 

szám, szerző vagy más adatok adat-centrikusak. Másrészt számos könyv az Amazonon PDF formátumban is 

letölthető. A PDF fájlok dokumentum-centrikusak, specifikusak az adott könyvre nézve, és csak a PDF 

dokumentumhoz viszonyítva programozhatóak, ellentétben a PDF tartalmával. 
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1.4. Natív XML adatbázisok használata 

A natív XML adatbázisok használatának különféle vonatkozásait fontos röviden bemutatni: 

• Tárolás natív XML dokumentumokban: XML dokumentumok tárolhatóak adatbázisban nagy 

karakteradatként, bináris objektumként vagy valamilyen XML adattípusként. Néhány relációs adatbázis 

lehetővé teszi több mint 4000 karakter tárolását sztringként. Mivel az XML dokumentumok hossza előre nem 

jósolható meg ez többnyire nem elegendő. A bináris objektumok egyaránt lehetnek egyszerű binárisan tárolt 

elemek (BLOB), vagy speciális bináris elemek, nagy szöveges objektumok (CLOB-ok). A CLOB-ok mérete 

általában fizikailag korlátozott (többnyire 4GB) szemben a sztringek hosszával. Ezen túlmenően a hosszú 

sztringekkel vagy BLOB-okkal ellentétben, a CLOB-ok többnyire lehetővé tesznek valamilyen szöveges 

keresést vagy mintaillesztést. Bár egyetlen CLOB alapú mintaillesztés sem ér fel az XML adattípus XML-

lehetőségeivel. Néhány relációs adatbázis lehetővé teszi az XML dokumentumok tárolását saját 

formátumukban, XML adattípusként, teljes XML képességekkel. Az ilyen célra épített natív XML 

adatbázisoknak nyilvánvalóan rendelkezniük kell az XML funkcionalitásával annak tárolása mellett. 

• Konkurencia-kezelés, zárolás, tranzakció-kezelés: natív XML adatbázisok relációs adatbázisban, mint 

XML adattípusok formájában csak az XML dokumentum szintjén szeretik támogatni a zárolást. Vagyis minél 

nagyobb az XML fájl, annál rosszabb lesz a konkurenciakezelés és a többfelhasználós kapacitás. A 

csomópont-szint az XML dokumentumokban szintén egy lehetőség, de képzeljük csak el annak az 

implementációját. A csomópont-szintű zárolás egész biztosan validációt és erőltetett sémát igényel - az XML 

flexibilitást pedig itt ki is dobtuk az ablakon. Ezt pedig már csak azzal tudjuk fokozni, hogy az XML 

dokumentumok természetükből fakadóan hierarchikus szerkezetűek, így bármely csomópont zárolása 

magával vonja az összes szülő csomópont egyidejű zárolását is. A csomópont szintű zárolás nem jó lehetőség 

a ma létező technológiával. Az, hogy hogyan strukturálunk egy XML fájlt, nagyban függ az alkalmazás 

igényeitől. Minél nagyobb XML dokumentumokat tárolunk, annál kevésbé lesz alkalmas az adatbázis 

többfelhasználós környezetben. Egy egyszerű XML dokumentum, mint natív XML adatbázis egy 

egyfelhasználós környezet. 

• Natív XML adatbázisok olvasása: natív XML adatbázisok, vagy XML adattípusok adatainak olvasása 

speciális eszközöket igényel. Ezeket az eszközök az XPath és XQuery. 

• Natív XML adatbázis tartalmának a megváltoztatása: számos eszköz és funkció érhető el XML 

dokumentum tartalmának a megváltoztatására. Ami a szabványokat illeti, az XQuery egyértelműen lehetővé 

teszi a frissítést ( annak ellenére, hogy Query a neve, hasonlóan az SQL-hez). 

2. Hibrid rendszerek 

Az XML, mint láttuk tökéletes strukturált adatmegjelenítésre, használható adatok tárolására és archiválására, 

hasonlóan, mint egy relációs adatbázis. Az XML belső szerkezete lehetővé teszi különféle adatok kifinomult 

kapcsolatának ábrázolását egy egységen belül. Az XML dokumentumokat két kategóriába sorolhatjuk: 

hagyományos SGML alapú leíró dokumentumokra és a folyamatosan növekvő népszerűségnek örvendő adat-

központú dokumentumokra. 

A leíró dokumentumok szöveg dokumentumok, amelyekben jelölők segítik a formázást, indexelést, stb (például 

technikai kézikönyvek kollekciója, web oldalak, vagy online újságok és magazinok). Az ilyen dokumentumok 

tipikusan cikkekre, szekciókra vannak felosztva, vagy hasonló különálló, kerek egységekre. Az adat-központú 

XML dokumentumoknak többnyire nagyon kevés szabad formátumú szöveg adata van , és általában hasonló 

adat struktúrákat tartalmaznak, mint például olyan egységeket, amelyek mezőkből állnak ( vagy sorokból, 

oszlopokból). 

Nézzünk egy példát leíró dokumentum szerkezetre. Tételezzük fel, hogy a sebészek orvosi kartonmásolatokat 

készítenek kézben hordozható készülékekkel. Egy olyan rendszert kell készítünk, amelyben a kartonokat el lehet 

tárolni későbbi megtekintés céljából és más rendszerekkel is meg lehet osztani ( mint például egy kórház 

számlázási rendszere). Ennél a példánál az XML-t használhatjuk például a kartonok bevitelére a készülékeken, 

de egészen biztosan használnánk még tárolóba való áthelyezésre ( ahol a tárolás történhet XML-ben, relációs 

adatbázisban, vagy ezeknek valamilyen kombinációjában). Nem számít, hogy a kartonok valójában hogyan 

vannak eltárolva, valószínűleg XML-t használnánk az adatok exportálásra más alrendszerekbe (számlázás, 

orvosi szakvélemények, HR , stb…). Egy minta karton így ábrázolhatunk: 
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<transcript> 

 <physican id="MD-123456" /> 

 <patient id="035-419-876" /> 

 <procedure>2 cm-es bemetszéssel a <location>bal felső kar</location> bőrszövetéből a 

képződő góc eltávolítása  

   <tool>szike</tool> segítségével. 

 </procedure> 

</transcript> 

Több opció is rendelkezésünkre állhat a tárolás során: 

• Van-e értelme ezt az XML dokumentumot sima fájlként tárolni a rendszerben? 

• Érdemes-e vissza bontanunk külön szekciókká, vagy értékekké, és inkább egy relációs adatbázisban tárolni? 

• És mi lenne, ha natív XML adatbázisban tárolnánk az adatokat? 

Most változtassuk meg a példánkat egy kissé. Ugyanazt az alap struktúrát fogjuk használni, azzal a 

különbséggel, hogy most számladokumentumokat hozunk létre egy e-kereskedelmi rendszeren belül. A 

tranzakciós adatokat ( a számlákat ) későbbi megtekintés céljából kell elmentenünk és más rendszerekkel 

megosztható formában. Az alapszerkezet lényegében ugyanaz marad, de ez már egy sokkal inkább adat-

centrikus megoldást eredményez, mert nem tartalmaz szöveges részt. 

Az alap rendszer architektúrája az információ áramlás szempontjából ugyanaz mindkét esetben, tehát a kérdés 

marad: hogyan tudjuk optimalizálni az alrendszereket és az adat tárolási architektúrát ennél a két különböző 

dokumentumnál? 

2.1. A tisztán XML alapú tárolási rétegek problémái 

Ha egy szervezet elhatározta, hogy az XML-t integrálják vállalkozás-szintű architektúrájukba, az XML-t 

tervezők gyakran elköveti azt a hibát, hogy létrehoznak egy tároló réteget, ami pusztán XML alapú ( csak 

egyedülálló XML fájlokat tartalmaz). 

Sok esetben ennek úgy tűnhet, van értelme. Végülis az adatok XML-ként lépnek be és lépnek ki a rendszerből, 

és XML-t használunk az adatok felhasználók felé való bemutatására ( XSL stíluslapok alkalmazásával az adatok 

többféle média megjelenítése céljából). Akkor miért is szednénk szét ezt a dokumentumot és tároljuk az 

adatokat valamilyen más formában, mint mondjuk egy relációs adatbázisban? Miért ne tartsunk mindent XML-

ben? 

Ahogy már kiderült, jelentősen limitált az információ kezelési lehetősége XML-ként – a legtöbb esetben, egy 

XML megjelenítés nem lesz megfelelő számos adat feldolgozási folyamatának kezeléséhez, amelyeket 

elvárnánk az eredeti XML dokumentumokban. 

A tisztán XML alapú tárolási szinten való keresés lassú 

Kivéve a legegyszerűbb eseteket, egy ilyen pusztán XML alapú tárolási réteg nem lesz elégséges. Ez csak 

néhány fájl egy mappában, amelyek mindegyike egy XML dokumentumnak felel meg. Az XML nem egy 

indexelt médium - nincs mód arra, hogy gyorsan beazonosítsuk, hogy egy XML dokumentum tartalmaz-e a 

programozási feladat szempontjából releváns információt. Az egyetlen módja, hogy megtaláljunk egy specifikus 

számlát, a dokumentumok parszolása, és olyan elem keresése, amely megfelel a keresési feltételeknek. 

Például a már említett számlázó rendszerben a bejelentkezett vásárlók átnézhetik a számlatörténetüket. Ahhoz, 

hogy ez megtörténhessen, a rendszernek gyorsan be kell azonosítania melyik XML dokumentum felel meg az 

adott vevőnek, és használni ezeket a dokumentumokat (pl. egy XSLT réteg létrehozásához, mely mutatja az 

ezekben a dokumentumokban található információt a vevőnek). Mi alapján dönti el a rendszer, melyik 

dokumentum tartozik az adott vevőhöz? A rendszernek át kell fésülnie minden egyes dokumentumot a tárolási 

szinten, keresve a <customer> elemet az "id" attribútum értékkel, amely egyezik az éppen belépett vásárló id-

jával. Tehát minden számlát és vásárlói információt meg kell vizsgálni, ami egy nagy rendszerben, ahol sok 

vásárló van és sok olyan dokumentumot kell átnézni, ami nem releváns az adott feladat szempontjából hatalmas 

feldolgozási időveszteséghez vezet - még egy olyan "streaming" parszolóval is,mint a SAX 

A dokumentum aggregáció bonyolult 
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Hasonlóan nincsen egyszerű módja annak, hogy több XML dokumentumot egyszerre dolgozzunk fel az 

információ kinyeréséhez – mindet külön kell parszolni, a lényegi információt kiolvasni és elmenteni, azután ha 

szükséges, lehet az információt összesíteni. 

Az előző példát folytatva mondjuk, hogy van egy számlázási rendszerünk, ahol most szeretnénk egy olyan 

egységes számlát létrehozni, amely az összes, egy vevőhöz tartozó számlát egyesíti. Hogy ezt elérjük, a 

számlázási rendszerünknek az előző példában leírt problémánkat egy szinttel tovább kell fejlesztenie. Nem csak 

azt kell tudnia beazonosítani, hogy melyik számla tartozik az adott vevőhöz ID-jához (és nincsen kifizetve), 

hanem ki is kell nyernie az adott feladathoz szükséges információt ezekből a számlákból (ebben az esetben 

létrehozni az egységes számlát), azután az egészet egyetlen formátumba összeolvasztani (a teljes fizetendő 

végösszeghez). ezt gyakran nevezik aggregációs feldolgozásnak, vagy dokumentum aggregációnak. 

A dokumentum manipuláció hatástalan 

Egy másik jelentős aggodalomra okot adó dolog a puszta XML tárolással az az, ahogy az XML 

dokumentumokat feldolgozzuk, és bizonyos információkhoz hozzáférünk. Tegyük fel, hogy a számlás 

példánkban ki szeretnénk deríteni, hogy mennyit adtak el a 123B27 egységből az előző hónapban. Miután 

kiderítettük, mely XML dokumentumok tartalmazzák a 123B27 utalást, ezután le kell hívnunk a mennyiség 

attribútumot is ebben a dokumentumban. Ezt nem könnyű megtenni, ha közvetlenül parszolunk XML 

dokumentumokat, mert az egész dokumentumot végig kell futtatni, és úgy az információt kinyerni. Ez akkor is 

igaz, ha az adatokat a memórián átfuttatjuk SAX parszoló segítségével, vagy akár DOM-al az egészet 

feldolgozzuk. 

Az indexelés problémájának megoldása 

Az általános megoldása a problémának eléggé egyértelmű – adnunk kell valamilyen fajta indexelést az XML 

tároló mechanizmusunkhoz, hogy képesek legyünk gyorsan keresni és aggregálni a dokumentumokban talált 

információt. Számos különböző megközelítés létezik az XML adatok indexelésére, mint például: a már 

bemutatott XML adatbázisok, hagyományos relációs megoldás, vagy objekt-orientált adatbázisok, illetve 

ezeknek hibrid kombinációja. 

Amint már láttuk, a natív XML adatbázisok index információt adnak az XML tárolókhoz. Ezek jó választásnak 

bizonyulhatnak, ha meg akarjuk őrizni az információ eredeti XML megjelenését, feltéve, hogy az adatoknak 

csak limitáltabb feldolgozását tervezzük, mert jelenleg még túlzóan erőforrás igényesek - bár idővel ez 

csökkenni fog és valós alternatívát tudnak nyújtani. A következőekben nézzük meg, hogy milyen hibrid 

megoldások születtek a feldogozásra. 

2.2. Relációs repozitorik XML csomagoló réteggel 

Egy másik megközelítése az indexelés témakörének, az információ nagy részének, vagy teljes egészének 

relációs adatbázisban való tárolása, és csomagoló réteg használata az adatok átvitelére a relációs illetve XML 

megjelenítés között. Ezt a megoldást könnyen lehet használni olyan repozitorikhoz, amelyek könnyen 

bonthatóak. Ebben a megközelítésben az XML dokumentumokat nem közvetlenül tárolják. Ehelyett, az 

információt parszolják, azután relációs adatbázisban tárolják és egyszerűen szerializálják, vagy deszerializálják 

XML-ből, ahogy éppen a körülmények diktálják (például a közvetítői, vagy megjelenítési szint irányításához). 

Ez a megközelítés különösen akkor hatékony, amikor a rendszerbe belépő információ nem eleve XML-ben van 

megadva, vagy az információt nem XML formátumba kell rendezni a vállalkozási irányelvek részeként. Az 

ilyen architektúrát használó keresések nem is lehetnének egyszerűbbek. Mivel minden információ relációs 

adatbázisban van tárolva, minden mechanizmushoz hozzáférünk, melyet általában használnák egy relációs 

adatbázisban való keresésre: tábla indexelés, kulcs relációk, stb.. Hogy alkalmazhassuk az online vásárlói 

számla nézőkét, csak egy SQL lekérdezést kell írnunk, mely olyan számlákat keres, melyeknek egy bizonyos 

vásárlói ID-juk van. A kinyert számlákat azután át lehet transzformálni XML-be a megjelenítéshez, vagy 

beépített XML output támogatót használva, vagy általános procedurális kódot. 

A natív XML adatbázisokkal ellentétben ez a megközelítés megkönnyíti az adatok aggregációját és kezelését. 

Mivel az információt széttördeli, mielőtt eltárolná az adatbázisban, használhatjuk a jól bevált SQL aggregációs 

parancsokat, hogy az adatokat közvetlenül kinyerjük. Hogy létrehozhassuk az egységes számlát például, csak 

egy olyan tárolt folyamatot kellene írnunk, ami előhozza az összes fizetetlen összeget a vásárló számláiról. Egy 

külön haszna még a dolognak, hogy ezt az információt szerializálhatjuk bármilyen alkalmas formába – 

semmilyen módon nem köt az eredeti XML szerkezet. Ez a megjelenítési rétegünket is sokkal egyszerűbbé 
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teszi. Természetesen vannak, akik ezt hátrányként élik meg – de az XML nem egy csodaszer, és sok adatbázis 

számára a relációs tárolási modell használata alkalmasabb lehet, mint az XML fa szerkezete. 

Egy hátránya az ilyen relációs-csomagolós megközelítésnek, hogy az XML szerializáció és deszerializáció 

lépései időt vesznek el. Ha egy bizonyos rendszer nagyban függ XML adatformátumtól (például egy bizonyos 

XML szabványt használnak adat átvitelre), akkor a tisztán relációs megközelítés sok feldolgozási időt fog 

elvenni az XML dokumentumok összeállításával és szétbontásával. Egy másik probléma lehet a további 

programozási ismeret - az XML és XPath helyett például a fejlesztőnek jártasnak kell lennie az RDBMS-ben és 

SQL-ben is. Sőt, a leíró stílusú XML dokumentumok esetében nehéz, vagy egyenesen lehetetlen az adatok 

relációs adatbázisban való tárolása bármilyen használható módon. 

A tisztán relációs tárolási megközelítés ( egy XML csomagoló a relációs tárolási szint körül) jó választás 

lehet, ha egy rendszer nem túlzottan XML központú, nem tartalmaz leíró jelegű információt, vagy nem 

kell az információn jelentős aggregációs folyamatot végrehajtania. 

2.3. Hibrid repozitorik 

A harmadik megközelítés alapján úgy rendelünk indexet egy tárolt XML dokumentumhoz, hogy az indexelést 

eltároljuk igaz relációs adatbázisban. Valójában két különböző mód létezik, mindkettőnek megvan a maga 

előnye. 

Teljes XML dokumentumok és relációs adatok tárolása 

A hibrid repozitorik első fajtájánál az XML dokumentumok pontosan úgy mentődnek el, ahogy belépnek a 

rendszerbe; más szóval, bármilyen struktúra, amit az adatokon létrehozunk ugyanúgy megmarad, mint a 

repozitoriban tárolt XML megjelenítésben. Amellett, hogy eltárolja az XML dokumentumot, a rendszer 

feldolgozza azt, és másolatot készít az index információról egy relációs adatbázisban. A rendszer 

követelményeitől függően az indexelés lehet minimális ( egyetlen kulcsot indexel, mint például a vásárlói ID a 

számlás példánknál), vagy kiterjedt ( minden egyes elem, vagy attribútum egy külön indexelt rész). A kivont 

indexelt információ egy relációs adatbázis indexben kerül eltárolásra, melynek segítségével azután 

hozzáférhetünk az egyéni dokumentumokhoz. 

A rendszer alapos analízise dönti el az egyensúlyt a minimális indexelés és a sokkal költségesebb „mindent 

indexelés” megközelítés között. A követelmények, melyek a rendszeranalízist vezérlik idővel változhatnak, 

mivel a feldolgozási folyamat szabályozza, hogy az adatok mely részeit kell indexelni. Ezért, amikor a 

követelmények változnak és további indexelés szükséges az adatbázist újra lehet egyszerűen építeni egy XML 

dokumentum megváltoztatásával és az adatok újra-indexelésével. Ez egy újabb példa arra, hogy az XML 

hasznos lehet komplex rendszerek fenntartásánál - általában sokkal könnyebb megváltoztatni egy szöveges 

konfigurációs dokumentumot, mint a folyamatkódot. 

Ahogy a relációs modellnél, ennél a hibrid repozitorinál is könnyű a keresés – feltéve, hogy azt az információt 

indexeljük, amelyre keresni akarunk. Ez hasonló ahhoz, amikor indexeket keresünk egy relációs adatbázison - 

indexelnünk kell az információt, amelyre előre láthatóan a rendszernek szüksége lesz a kereséshez. Az indexelt 

adatbázis olyan parancsot kap, hogy találja meg azon XML dokumentumok azonosítóját, melyekben szerepel a 

vásárlói azonosítónk (mondjuk a számlás példánk esetében). Majd ezeket az azonosítókat használja az XML 

dokumentumok eléréshez. Fontos kiemelni, hogy ez a módszer lehetővé teszi az XML szerializációs lépés 

elkerülését, amely elkerülhetetlen lenne egy szimplán relációs megoldásnál – ezzel is javítva a teljesítményt. 

Az aggregáció és a dokumentum manipulációs feladatok is nagyban egyszerűsödnek ennek a módszernek 

köszönhetően. Egy jó tervezésénél, az az információ, amely gyakran használt aggregációra és dokumentum 

kezelésre indexelésre kerül – azaz, a szükséges információ kinyerhető a relációs adatbázisból anélkül, hogy az 

XML dokumentumokat magukat egyáltalán meg kellene nyitni. Ez a fajta rendszer analízis nagyon hasonlít 

ahhoz, amelyet hagyományos RDBMS index tervezésben használnak. Ahogy a tisztán relációs megközelítésnél, 

vehetjük ezt az adatot, és megépíthetjük az XML dokumentumunkat, hogy egyezzen a kimeneti 

követelményeinkkel. 

Egy hátránya ennek a megoldásnak a plusz tárolási hely, melyet a repozitori emészt fel. Lényegében az adatot 

kétszer mentjük el: egyszer az eredeti (talán hosszúra nyúló) XML formátumában, és a relációs indexben. Egy 

ehhez kapcsolódó hátrány a járulékos bonyolultsága az adatbázis karbantartásának – bármilyen módosítást az 

adatokon végre kell hajtani az XML dokumentumban és a relációs index másolatában is, ezzel növelve a 

szinkronizáció nehézségét. Itt újra klasszikus kompromisszum kötésre kényszerülünk: annak a vágya, hogy 



 XML adatbázisok  

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

elfogadunk komplexebb frissítés kódokat és több tárhelyet hagyunk dokumentumonként gyorsabb feldolgozást 

és egyszerűbb kód kinyerést eredményez. Az, hogy ez jó választás-e egy adott programozási feladathoz az 

alkalmazás természetétől függ, illetve a rendszer szoftveres és hardveres kötöttségein. 

XML dokumentum töredékek és relációs adatok tárolása 

A hibrid repozitori másik formájában minden indexelt tartalom egy relációs adatbázisban található, mint a 

legelső pusztán relációs példánknál. Azonban, a dokumentum azon részeit, amelyeket nem kell indexelni (mert 

ritkán keressük vagy aggregáljuk) XML dokumentum töredékként menti el a rendszer ahelyett, hogy 

szétbontaná egyedi elemekre és attribútumokra. 

Vegyük ismét a számlákat, melyek egy online számla nyomon követési rendszerben szerepelnek. A rendszer 

követelményi szerint ha nem kell az egyes számaltételek alapján keresnie, akkor tárolhatjuk a számlákat egy 

olyan szerkezetben, amely úgy néz ki: 

Vevő tábla        Szamla tábla        Tetelek tábla 

----------        ------------        ------------- 

vevoidszamlaIdtetelId 

Nev                datum               tetel 

cim                vevoId              szamlaId  

varos 

Ir.Szam 

Ha egy tétel elem bizonyos információjára van szükségünk (prezentációs célokra például), egyszerűen kikérjük 

az XML töredéket, melyet a Tetelek tábla tárol egy adott számlával összefüggésben. 

Ez a módszer, mint az első hibrid módszer is megkönnyíti a keresést indexelt mezőkön – hagyományos relációs 

adatbázis mechanizmusokat használhatunk az indexelt mezők elérésére, és a kritériumoknak megfelelő 

dokumentumok beazonosítására. Hasonlóan, ez a megoldás is könnyebbé teszi az aggregációs és a dokumentum 

kezelést is - egyszerűen tervezzük meg a gyakran használt aggregációnál és kezelési feladatoknál megkívánt 

adatok indexelését, és akkor nem lesz szükség XML feldolgozó kódra. 

Hibrid megközelítések összehasonlítása 

Tehát mi a különbség a két hibrid megoldás között? Az első több tárolási helyet igényel (mivel az adatok az 

eredeti XML dokumentumból ismétlődnek a relációs indexelésben), de nem kíván további feldolgozási időt és 

kódot, hogy visszanyerjük az információt az eredeti formájában. A második hibrid megoldás esetében kevesebb 

tárolási hely igényelt, mivel csak az eredeti dokumentum nem indexelt XML-je van megőrizve, és nincsen 

duplikáció az indexelés mentése miatt. A nagy hátránya viszont akkor mutatkozik meg, amikor vissza kell 

állítanunk az eredeti XML struktúrát – kódot és feldolgozási időt vesz igénybe az XML dokumentum 

visszaállítása az indexelt darabokból és töredékekből. 

Akkor használjuk a hibrid megoldást az XML tárolására, ha indexelt műveleteket kell végrehajtanunk, 

mint például keresése és aggregációja az információnak, de azt az XML formátumot is meg kell 

tartanunk, melyben az információ először lépett a rendszerbe. Használjuk a teljes dokumentumot 

megtartó (első) megoldást, ha a tárolási hely megtartása másodlagos, mintsem annak a képessége, hogy 

gyorsan visszaállítsuk az eredeti XML dokumentumokat. Más esetben alkalmazzuk az XML töredékeken 

lapuló (második) megközelítést. 

2.4. További megfontolások 

Vegyük figyelembe, hogy az ipari szabványok egyre inkább uralkodóvá válnak. Válasszunk egy tetszőleges ágat 

és már konzorcium létezik arra, hogy definiálják az XML struktúrákat, amely az adatok leírására és a rendszerek 

közötti adatcserére szolgál. Sok esetben a mérnökök megfelelő jártasság nélkül olyan dokumentum tárolókat 

terveznek, amelyek egyszerűen úgy tárolják az XML-t ahogy megkapták. Ez különösen igaz, ha egy rendszer 

olyan elven épült, amelyben az információt saját maga és más partnerek között egyazon XML formátumban 

továbbítja. Ennek számos hátulütője származhat. 

Probléma az XML-ek eredetijének tárolásával 

Ahogy korábban említettük már, a probléma az XML szabványokkal az az, hogy ezek nem felelnek meg egy az 

egyben egy egyéni üzleti adatok reprezentációjának, vagy esetleg a megjelenítési követelményeinek. Ahogy a 
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szabványok fejlődnek egyre inkább megfelelhetnek az egyéni üzleti elvárásoknak és ez a szakasz érvényét 

veszti, de jelenleg még igaz. 

Fontos kiemelni, hogy többnyire amely XML dokumentum jól működik egy cél érdekében, teljesen 

hasznavehetetlen egy másikban. Egyetlen XML szerkezetre hagyatkozni garantáltan megnövekedett 

feldolgozási időhöz és kód komplexitáshoz vezethet, mint ahogy súlyos problémákat okozhat, amikor 

karbantartjuk vagy frissítjük azt a szoftvert, amely létrehozza és keres abban. 

Vegyük újra a számlázórendszert, amelyről korábban beszéltünk. Szeretnénk az egyéni számlákat úgy tárolni, 

ahogy az ügyfelek beadják őket (mint ahogy egy tipikus online tranzakciós feldolgozásnál, más néven OLTP 

rendszerben), és a vevőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy ehhez az információhoz később közvetlenül 

hozzáférjenek. Sőt, szeretnénk annak a lehetőségét, hogy némi elemzést végrehajthassunk a beadott számlákon 

– mint például „ mennyit számláztunk egy adott ügyfélnek az év folyamán”, esetleg „mennyit rendeltek egy 

adott termékből 2012-ben” stb… Ezeket a rendszereket leginkább úgy ismerjük, hogy „online analízis 

folyamatok”, vagy OLAP rendszerek. Már definiáltunk egy XML formátumot az egyéni számláinknak, és 

szeretnénk őket egyszerű különálló XML formátumban elmenteni. Amíg ez hatékonyan támogatja a rendszer 

OLTP oldalát ( mivel a megjelenítés ugyanaz, mint az eredeti bemenet), ez több mint ideális az OLAP 

szemszögéből. Ha analízis szükségeltetik, a rendszernek a dokumentum tárolóját kell átdolgozni annak 

érdekében, hogy létrehozza az analitikus adatokat, és ez egyre lassabb és lassabb analitikus teljesítményhez 

vezet, ahogy az adatbázis növekszik. 

Egy megoldása lehet ennek a problémának, hogy létrehozunk egy adatbázist, amely képes mind az OLTP és 

OLAP funkciókat képes ellátni. Azonban ez kevésbe kielégítő tranzakciós feldolgozás, vagy analízis 

szempontjából – az egyik vagy a másik majdnem mindig sérülni fog. Van egy másfajta megoldás, amit 

választhatunk – tervezhetünk egy osztott XML tároló réteget, hogy közvetlenül támogassa a rendszer analitikus 

és tranzakciós igényeit egyaránt. 

A tárolás változtatása a feladat igényinek megfelelően 

Ennél a megoldásnál, az OLTP dokumentumokat úgy dolgozzuk fel, ahogy belépnek a rendszerbe. Az 

információt ezekből az OLTP dokumentumokból olvassuk ki és használjuk fel az OLAP dokumentumok 

frissítésére. Például, meg szeretnénk mutatni a mennyiségét minden egyes darabnak havi szinten összesítve, 

amit megrendeltek a rendszerünkben. Ehhez tervezhetnénk egy dokumentumot saját szerkezettel. Ezután, ahogy 

a számlák tranzakciónkét belépnek a rendszerbe már feldolgozhatóak és a fontos információ felhasználható a 

megfelelő OLAP dokumentumok frissítésére. Miután megvannak az OLAP dokumentumaink, egyszerűen 

támaszkodhatunk egy fájl elnevezési konvencióra, vagy létrehozhatunk egy relációs indexet a 

dokumentumoknak. 

A hátrányok egyértelműek – több tároló helyet emészt az ismételt információ, illetve megnövelt feldolgozási 

időre lesz szükség, hogy a megfelelő OLAP információt kinyerjük minden egyes dokumentumból amikor 

beérkezik. Az előnye, hogy az OLAP feldolgozás sokkal egyszerűbb, és az XML dokumentumok közvetlenül 

elérhetőek anélkül, hogy szükség lenne XML szerializációs lépésre. 

Megjegyzés 

Vegyük számításba a testreszabott XML struktúrák használatát, amelyek közvetlenül támogatják az 

XML adatátviteli és megjelenítési követelményeket. Ez a megoldás függ attól, hogy a három kritérium 

közül ( pl. tárolási hely, OLTP feldolgozási idő, vagy OLAP folyamat idő) melyik a legkritikusabb a 

saját egyéni architektúránkban és üzleti környezetünkben. 

A strukturálatlan adatok kezelésének nehézségei 

Egy másik probléma az XML dokumentumok relációs adatbázisra történő szétbontásánál a narratív elemek 

kérdése. Vegyük az orvosi kartonos példánkat. Nagyon nehéz lesz, hacsak nem lehetetlen, hogy megadjunk egy 

relációs adatbázis struktúrát, amely leírná a számtalan lehetséges variációját egy eredendően leíró 

dokumentumnak. Bár vannak strukturált szigetek a szövegben, olyan sok különböző kombinációban és 

sorozatban jelenhetnek meg, hogy nem szeretnénk őket egy bizonyos relációs szerkezetbe belekényszeríteni. 

Természetesen nem lehet csak úgy kihagyni szövegeket, csak mert nem illenek bele egy előre definiált 

szerkezetbe, mivel erre az adatra valószínűleg még később szükség lesz a feldolgozás során. Egyértelmű, hogy 

más megközelítést kell választanunk. 
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Egy teljes XML dokumentum relációs adatbázissá való szétbontásának csak akkor van értelme, ha a 

dokumentum adat-központú mindennemű strukturálatlan szöveg nélkül és a dokumentum közvetlenül 

megfelel azoknak az üzleti funkcióknak, amelyeket az adatokon végre akarunk hajtani. 

A legjobb megoldást erre előreláthatólag a hibrid modellezés első változata nyújtja: a dokumentum tartalma 

mindig elérhető XML-ben, míg az információ indexelése könnyen lehetővé teszi, hogy a gyors adatkinyerésre, 

amelyre éppen az adott feladatnál szükség van. 

Leíró dokumentumokhoz használjunk hibrid tárolási mechanizmust annak érdekében, hogy legyen 

hozzáférésünk az indexelt elemekhez anélkül, hogy a leíró rész szétbontanánk, miközben az eredeti 

dokumentumot is megőrizzük. Máskülönben (pl. adat-központú dokumentumoknál) használjunk hibrid 

tárolást relációs indexel és tárolt XML töredékekkel. Egyszerűen hagyjuk ki az olyan nem használt XML 

részeket, amelyre nem lesz szükség a feldolgozási folyamatban később. 

Az archiválás problémája 

Archiválás alatt az adatok olyan hosszú távú tárolását értjük, amelyeknél már nincsen szükség közvetlen elérésre 

(szemben. mint mondjuk az online feldolgozás), de nem is lehet őket teljesen törölni (üzleti és/vagy jogi 

szempontok miatt). A megfelelően tervezett XML egyetlen dokumentumban képes teljes képet adni egy 

bizonyos adathalmazról. Amíg elegendő meta-információt tartalmaz (jó attribútum és elem nevek formájában), a 

dokumentum lehet önmagában zárt, és mégis interpretálható a szövegkörnyezet kívül bármilyen feldolgozó 

szoftver, adat szótár, vagy séma számára. Sőt, mivel az XML dokumentumok szöveg formátumúak, könnyen 

tömöríthetőek, lehetővé téve sok dokumentum és a kapcsolódó meta-információik tárolását egyetlen kötetben a 

későbbi visszanyerésre. Azonban az adatok XML-ben való archiválásának erőltetése – különösen, ha forrás 

információ még nem XML (mint mondjuk egy relációs adatbázis adatai) – nehézségeket eredményezhet amikor 

az archivált adatokhoz hozzá szeretnénk férni. 

A legkézenfekvőbb módszer egy archiválási stratégia tervezésénél arról meggyőződni, hogy az információ 

visszanyerhető használható formátumban. A múltban ez általában abból állt, hogy átrakták a relációs adatokat 

egy olyan fájlba, amelynek a szerkezete az eredeti adatbázis szerkezetével megegyezett, így az adatokat 

könnyen be lehet tölteni (vagy részenként vagy kötegelve) az eredeti struktúrájukba a későbbi munka céljából. 

Azonban az XML megjelenésével már van lehetőségünk olyan archív dokumentumok készítésére, amelyek 

önmagukban is megállnak, vagy más néven önleíróak. Ez különösen fontos a mai gyorsan változó technikai 

világban – senki nem tudja ugyanis, hogy az egyedi igényekre szabott rendszer, ami generálta az archivált 

bejegyzést egyáltalán fog-e létezni húsz, tíz, vagy akár öt év múlva is. Ezt szem előtt tartva, az archiválási 

stratégiánkat arra kell irányítani, hogy önleíró dokumentumokat tervezzünk, melyek az összes információt 

képesek megadni, amikor az archivált anyaghoz hozzáférünk. 

Archivált információ visszanyerése 

Az XML-ben archivált dokumentumok ugyanabba a hibába eshetnek, mint amivel az XML tárolási rendszerben 

elmentett egyéni dokumentumoknak szembe kell nézniük. Ezek a dokumentumok sok-sok fájlban vannak 

eltárolva, mégis könnyen beazonosíthatónak kell maradniuk az adott dokumentumnak, vagy dokumentumoknak 

egy bizonyos visszaállítási feladatban. 

Szerencsére már ismerünk egy módot az információ tárolásához – nevezetesen magát az XML-t. Használhatjuk 

az XML-t információ indexelésére, átalakítására és összefoglalására az archiválási folyamatunk részeként, 

csökkentve az átdolgozandó dokumentumok számát amikor az archivált anyaghoz hozzáférünk, de javítva az 

archiválási keresést és a visszanyerési teljesítményt. Amikor az XML dokumentumokban való keresés 

különböző módozatait vitattuk meg, mind az indexelés témája körül forgott – speciális információk kinyerésére 

a dokumentumokból és arra használva őket, hogy visszakapcsoljanak az eredeti XML dokumentumhoz. Az 

archívumokra alkalmazhatunk hasonló stratégiát – de az indexünket XML-ben fogjuk elkészíteni. 

A korábbiakhoz képest többféle megoldás adódhat. Elsőként nézzünk egy olyan módot, amikor egyszerűen 

kiválasztunk pár fontos adattagot és az archívumba a megfelelő fájl hivatkozása mellé csatoljuk ezeket, pl. vevő 

vagy beteg nevét, a bejegyzés idejét. Amikor egy lekérés érkezik, akkor ezen indexinformációk alapján 

megkapjuk, hogy melyik tényleges fájlt kell átnéznünk a részletes adatok után kutatva. 

A másik megoldás ennek egy haladottabb verziója, mert olyan dokumentumot is készíthetünk, amelyek 

aggregált információt szolgáltatnak. Tipikus eset ha az üzleti folyamatainkba gyakran érkezik lekérés összesített 

információkra, és nem csak a napi adatokról. Ebben az esetben készíthetünk összesítő dokumentumokat is. Ezek 
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az összesítő dokumentumok átvehetnék az archivált dokumentumok szerepét, vagy (ami valószínűbb) azokkal 

együtt szerepelnének egy archívumban. Ez hasonlít az indexelési technikára, melyet már korábban elemeztünk a 

fejezetben – az összesített XML dokumentumok hatékonyan alkotnak egy fedő indexet a részdokumentumok 

számára, ezáltal lehetővé téve az összegzett információ visszanyerését anélkül, hogy bele kellene magunkat ásni 

az egyes archívumokba. 

Amikor archívumokat hozunk létre, tervezzünk még olyan plusz XML dokumentumokat, amelyek a 

részletes adatokat támogatják majd az archívumban. Mind az aggregált dokumentumok (amelyek 

összefogják az adatokat), mind az index dokumentumok (melyek gyors hozzáférést biztosítanak bizonyos 

dokumentumokhoz a tárolóban) jó választásnak bizonyulnak majdnem az összes XML archívum 

esetében. 

Zárásként pedig arról, amire ritkán gondol az ember. Az XML dokumentumot megjelenítő kódra vagy 

stíluslapra. Néhány esetben létezhet jogi vagy üzleti megkötése annak, hogy a dokumentumokat egy adott 

formátumban kell fenntartani akár évekig. Ha az XML adatbázis tervezésnél kihasználjuk a kívánatos 

szétbontását a szemantikai jelentésnek és a megjelenítésnek, lehet, hogy már nem lesz kielégítő információnk 

egy bizonyos forma visszaállításához a megfelelő kód vagy stíluslap hozzáadása nélkül. Emiatt erősen ajánlott 

az összes fő XML dokumentumhoz kapcsolódó stíluslap és kód archiválása. 
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4. fejezet - XDM: az XPath és XQuery 
adatmodellje 

Az XDM egészen pontosan az XQuery 1.0 és az XPath 2.0 közös adatmodellje ( kiegészülve az XSLT 2.0-val). 

A W3C skáláján végigérve 2010. decemberében vált ajánlássá, felváltva a 2007-ben megjelent korábbi 

verzióját. Alapvető célja egyrészt, hogy meghatározza egy XSLT vagy XQuery feldolgozó számára a bemeneten 

ékező XML dokumentum információtartalmát, másrészt pedig meghatározza az elfogadható kifejezéseket az 

XSLT, XQuery és XPath nyelvek számára. 

Definíció szerint egy nyelv zárt az adatmodellre nézve, ha a nyelv bármely kifejezésének az értéke garantáltan 

az adatmodellben marad. Az XSLT 2.0, XQuery 1.0 és az XPath 2.0 mind zárt a következőekben ismertetett 

adatmodellre nézve, melynek alapja a már korábban ismertetett InfoSet ajánlás 2004-ben kiadott második 

verziója kiegészítve az XML Schema által használt típushierarchiával. 

4.1. ábra - Az XDM típushierarchiája 
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Hasonlóan az InfoSet-hez, az XDM meghatározza, hogy milyen információ érhető el a dokumentum alapján, de 

nem határoz meg semmilyen nyelvi kötést vagy felületet az adatok eléréséhez. A korai 1.0-s verzióhoz képest az 

adatmodell bővült a típusos atomi értékekkel és a szekvenciákkal (a halmazt leváltva). 
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A szekvencia nem más, mint elemek kollekciója. Az új fogalomrendszerben pedig az elem vagy csomópont 

vagy atomi érték. 

Szekvencia típus t (kivonatolva) 

t ::= empty-sequence() | item occ 

occ ::= + | * | ? | ε 

item ::= atomic | node | item() 

node ::= element(name) | text() | node() | ... 

name ::= * | QName 

atomic ::= integer | string | double | ... 

Fontos megjegyezni, hogy a feldolgozás során mindig van típusa a szekvenciának (a példában először a 

legspecifikusabb szerepel): 

42         => integer, item() 

<x>foo</x> => element(x), item() 

()         =>  empty-sequence(),integer* 

("foo", "bar")   => string+, item()* 

(<x/>, <y/>)     => element(*)+, node()* 

A szekvenciák nem tartalmazhatnak további szekvenciákat, ha mégis összefűzzük őket, akkor az eredmény 

mindig ki lesz "laposítva" - beágyazott szekvencia nem létezhet. 

(0, (), (1, 2), (3)) ≡ (0, 1, 2, 3) 

(0, 1) ≡ (1, 0) 

Emellett nincs különbség az egy elemű szekvencia és az elem között. Egy elem egyben egy egyelemű 

szekvencia is! Nagyon fontos különbség az 1.0-s verzió halmaz filozófiájához képest, hogy míg 1.0-ban emiatt 

egy elem csak egyszer szerepelhetett a halmazban, addig ebben az adatmodellben a szekvencia használatával 

egy elem már többször is bekerülhet - az identitását megőrzi. 

Az atomi érték az atomi típus tartományából való, ahol az atomi típusnak számít a primitív típus vagy más 

atomi típusból megszorítással származtatottak. A típushierarchia legtetején az untypedAtomic áll, amely akkor 

kerül legtöbbször alkalmazásra, ha nem validált XML dokumentumból kapjuk a tartalmat. Ekkor a kifejezés 

típusa alapján megpróbálja implicit módon típus kényszeríteni (ami egyben hasznos is és veszélyes is): 

"42" + 1 ⇒ type error (compile time) 
<x>42</x> + 1 ⇒ 43.0E0 (: double :) 
<x>fortytwo</x> + 1 ⇒ conversion error (runtime) 

A szekvenciák miatt nagyon fontos még a csomópontok identitása. Az adatmodell minden példányában minden 

egyes csomópont egyedi. (Ellentétben az atomi értékekkel, amelyeknek nincs identitásuk. Az '5' karakter 

mindenhol ugyanazt az ötöt fogja jelenteni, mint egész szám.) 

<x>foo</x> is <x>foo</x> ⇒ false() 
 

<x>foo</x> = <x>foo</x> ⇒ true() 

Az egész feldolgozás során pedig az egyik legfontosabb definíció a dokumentumsorrend: az adott 

lekérdezés/transzformáció során elérhető csomópontok között értelmezett, azt adja meg, hogy hogyan jelennek 

meg ezen csomópontok a dokumentum szerializált változatában. Egy csomópont dokumentumsorrendben 

megelőz egy másikat, ha az általános egyedek helyettesítése után az XML reprezentációjának első karaktere 

megelőzi a másikét a dokumentumban. További jellemzői: 

• A gyökér csomópont az első a sorrendben. 

• Az elem csomópontok így mindig megelőzik a gyermekeiket és leszármazottaikat a sorrendben. 

• Az testvér csomópontok rendezése a nyitó címkék sorrendjének megfelelően /nem ábécé vagy egyéb/ 

• A gyermekek és leszármazottak hamarabb vannak, mint a testvérek. 

• A tulajdonság- és névtércsomópontok megelőzik azt a csomópontot, melyhez tartoznak. 

• Egy elemcsomóponthoz tartozó névtércsomópontok megelőzik a tulajdonság csomópontokat. 
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• A tulajdonság- és névtércsomópontok relatív elrendezése implementációfüggő. 

Az adatmodell példányai alapvetően kétféle XML dokumentumból készíthető el: 

• Jól-formázott XML dokumentumok, melyek megfelelnek az XML névtér specifikációnak, 

• Validált XML dokumentumok, itt csak a DTD-vel és XML Schema-val szemben validáltak fogadhatóak el. 

Az első esetben az InfoSet alapján készíthető el az adatmodell, melyben már az entitáshivatkozásoknak fel kell 

lennie oldva, míg a második esetben a korábban már említett PSVI alapján történik. Az XDM-ben az XML 

dokumentumok modellezése olyan fákkal, melyekben az alábbi fajta csomópontok szerepelhetnek: 

• Gyökércsomópont: 

A fa gyökere, gyermekei a dokumentum gyökérelemét reprezentáló elem csomópont, valamint a 

dokumentumban azt megelőző és követő megjegyzéseket és feldolgozó parancsokat reprezentáló 

csomópontok. Sztring értéke az összes leszármazott szöveg csomópont sztring értékének dokumentum 

sorrendben történő összefűzésével adódik. Nincs kiterjesztett neve. 

• Elemcsomópont: 

Minden a dokumentumban szereplő elemnek egy elemcsomópont felel meg a fában. A sztringérték úgy 

határozandó meg, mint a gyökércsomópont esetében. 

Van kiterjesztett nevük. Minden elemcsomóponthoz hozzárendelt névtércsomópontok egy halmaza. Minden 

egyes olyan névtér-előtaghoz, amelynek hatáskörében van az adott elem, egy névtércsomópont feleltetődik 

meg. Ha az elem alapértelmezett névtér-deklaráció hatáskörébe esik, annak is egy névtércsomópont 

megfeleltetése. 

• Szövegcsomópont: 

Szövegcsomópontot soha nem előz meg vagy követ másik szövegcsomópont. A sztringérték értelemszerű 

(legalább egy karakterből áll). A dokumentumelemen (gyökérelemen) kívüli whitespace karakterek nem 

jelennek meg szövegcsomópontokként. Nincs kiterjesztett nevük. 

• Attribútum csomópont: 

Legfontosabb jellemzőjük, hogy nem gyermekei az elemcsomópontoknak. A tulajdonság-csomópontoknak 

szülői azok az elemcsomópontok, melyekhez tartoznak. Sztringértékük a normalizált tulajdonságérték Van 

kiterjesztett nevük. 

• Névtércsomópont: 

Szintén nem gyermekei az elemcsomópontoknak Hasonlóan, a névtércsomópontoknak szülői azok az 

elemcsomópontok, melyekhez tartoznak. Sztringértékük a megfelelő névtér URI. Ha a névtér-deklarációban 

adott URI relatív, akkor ez a sztringérték implementációfüggő! 

Van kiterjesztett nevük: 

• A lokális rész a névtér-előtag (alapértelmezett névtérnél az üres sztring) 

• A névtér URI null 

• Feldolgozási utasítás-csomópont 

• Megjegyzéscsomópont 

Az elemcsomópontok esetén érdemes megnézni az elérhető tulajdonságokat: 

• node-name tag: az elem neve, 

• parent: szülő elem, lehet üres is, 
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• children: gyermekek, lehet üres is, 

• attributes: az adott elem attribútumai 

• string-value: a tartalom szerinti összefűzése az összes sztingértéknek, 

• typed-value: az elem értéke (CSAK validálás után) 

• typed-name: a hozzerendlt típus neve a validáció során 

Figyeljük meg az értékek változását az alábbi példán: 

<x> 

  04<!--  unexpected  comment -->2 

</x> 

A csomópont tulajdonságai validálás előtt: 

• node-name: x, 

• parent: () 

• children: (t1; c; t2), 

• attributes: - 

• string-value: <LF> 042<LF> 

• typed-value: <LF> 042<LF> 

• typed-name: untypedAtomic 

A csomópont tulajdonságai validálás után: 

• node-name: x, 

• parent: () 

• children: (t1; c; t2), 

• attributes: - 

• string-value: <LF> 042<LF> 

• typed-value: 42 

• typed-name: integer 

Eltérések a DOM–tól 

A DOM adatmodellel ellentétben nem követhetik egymást szövegcsomópontok és az 

attribútumcsomópontoknak nincs szülője. A CDATA szakaszok is szövegcsomópontokként jelennek meg. Ezen 

felül valamennyi egyedhivatkozás helyettesítésre került, így azok nem jelennek meg önálló csomópontokként. 

A névterek ( a DOM-tól eltérően, ahol csak az explicit módon megadott névtér-deklarációk jelennek meg) 

minden csomópontnál megjelennek. 
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5. fejezet - XPath 

Az XML Path Language (röviden XPath) egy deklaratív, kifejezés alapú lekérdező nyelv, melynek segítségével 

XML dokumentumokban jelölhetünk ki csomópontokat. W3C ajánlás 1999 óta, eredetileg arra terveztek, hogy 

az XSLT és egyéb technológiák, például Xpointer használják. Az XPath elsődleges célja egy olyan 

eszközrendszer definiálása, amelynek segítségével egy XML dokumentum részeit meg lehet címezni. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az XPath segítségével lehet címezni, azonosítani, mutatni és meghatározni a 

helyzetét az XDM-ben látott elemcsomópontoknak, attribútumcsomópontoknak, szövegescsomópontoknak és 

gyakorlatilag bárminek, ami előfordulhat egy XML dokumentumban. Az dokumentum logika felépítése alapján 

dolgozik és a csomópontok kijelölésére szolgál. Szűrhetjük az elemeket, attribútumokat különböző feltételek 

alapján, navigálhatunk a szülők, gyermekek között; sztringeket, számokat, logikai értékeket módosíthatunk. 

Támogatja a névterek használatát. 

A címzési rendszeren túl tartalmaz szöveg, numerikus és logikai értékeket kezelő beépített funkciókat, valamint 

csomópontok és csomópont szekvenciák is manipulálhatóak. Az XPath nem mond semmit arról, hogy mi 

történjen az eredménnyel miután azt megkaptuk, ez a XPath-t implementáló rendszer feladata. Az XPath 2.0 

2007 óta W3C ajánlás, legutolsó verziója 2010-ben jelent meg. 19 egyszerű típussal rendelkezik és 

felhasználhatjuk az XSD sémákban létrehozott saját típusokat is. Az XPath 2.0 a szekvenciákra fektette az 

alapokat. A csomópont-halmazokat szekvenciák váltották fel. Minden kifejezés egy szekvenciát ad vissza. Új 

operátorokat és rengeteg új függvényt vezettek be. A továbbiakban végig az XPath 2.0-ás verziójával 

foglalkozunk. 

A kifejezések kontextusa 

Mielőtt az XPath használatába elmerülnénk, fontos megismerni az egyik legfontosabb tényezőt: a kontextust. 

Minden kifejezés esetén a környezete meghatározó jelentőséggel bír. A feldolgozás két lépcsőben hajtódik 

végre: 

1. statikus elemzés: 

a kifejezés (és a statikus környezet) alapján felépül egy műveleti fa, azt normalizálni kell majd a kifejezéshez 

hozzárendelődik egy statikus típus 

2. dinamikus kiértékelés: 

a műveleti fa, az input adatok (és a dinamikus környezet), meghatározódik a kifejezés értéke és a 

kifejezéshez hozzárendelődik egy dinamikus típus 

Kifejezés környezete: a kifejezés eredményét befolyásoló információkat tartalmazza: 

• statikus: 

a kiértékelés előtt végbemenő statikus elemzés során elérhető információk, pl. névtér-, sémadefiníciók, 

függvények szignatúrája, stb. 

• dinamikus: 

a kiértékeléskor elérhető információk; a statikus környezet komponensei + 

• környezeti elem ( context item ): a feldolgozás alatt álló elem (atomi érték vagy csomópont) 

• környezeti pozíció : a környezeti elem pozíciója a feldolgozás alatt álló elemek szekvenciájában 

• környezet mérete : a feldolgozás alatt álló elemek szekvenciájában lévő elemek darabszáma 

• változóértékek, függvényimplementációk, aktuális dateTime érték, stb 
Egy kifejezés részeinek kiértékelésekor más-más lehet a kontextus csomópont, a kontextus méret és pozíció! 

Ha a későbbiekben tárgyalandó E1/E2 út kifejezésre vagy a E1[E2] predikátum kifejezésre gondolunk, akkor 

az részkifejezések kiértékelése mindig egy másik kontextusba kerül. Az útvonal esetén E1 kiértékelésével az 

E2-enk már egy új, az E1 által előállított kontextusban kell dolgoznia. 
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Az XPath feldolgozási modell 

A XPath alapvetően az adatmodell és a kifejezés kontextus feldolgozásán alapul, a feldolgozási modellje a 

következő lépésekből áll: 

1. Az adatmodell generálása: 

• Az XML-elemző Infosetet generál, majd esetleg végbemegy egy validáció (PSVI) 

• Ezt az Infosetet vagy PSVI-t XDM-példánnyá kell transzformálni 

2. Séma import feldolgozás 

3. Kifejezések feldolgozása: 

• statikus elemzés 

• dinamikus kiértékelés 

4. Szerializáció 

Ezt a folyamatot az alábbi ábra is szemlélteti: 

5.1. ábra - Az XPath feldolgozási modellje 



 XPath  

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1. Kifejezések 

Az XPath alapja a kifejezés. Kifejezések segítségével azonosíthatjuk egy XML dokumentum adott részeit. Egy 

kifejezés csak egy adott környezetben értelmezhető, a kifejezés eredménye négyféle típusú lehet: csomópont 

halmaz, logikai, szöveges vagy numerikus típus. 

Kifejezések három csoportra oszthatók. Az egyik csoport az útkifejezések, másik csoport az érték kifejezések, 

ide tartoznak a sztring és numerikus literálok, változó hivatkozások, függvényhívások, logikai, összehasonlító és 
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aritmetikai kifejezések. A harmadik csoport pedig a csomóponthalmaz kifejezések, melyek két 

csomóponthalmazt dolgoznak fel. 

A sztring literálok egyszeres vagy kétszeres aposztróffal körül vett karakterláncok. A számokat dupla 

pontosságú lebegőpontos értékként kezeli. A változók szintaktikája: dollárjellel kezdődik ($), amit egy 

minősített név (QName) követ. A változó típusa lehet bármely XPath által támogatott típus vagy a hivatkozott 

környezet által támogatott típus. Függvény hívása a függvény nevéből és a neve után zárójelek közötti vesszővel 

elválasztott argumentumokból áll. A függvények nevei minősített nevek. Minden argumentum egy kifejezés. A 

visszatérési érték bármely támogatott érték lehet. 

1.1. Útkifejezések 

XPath jelölőrendszere nagyon hasonlít egyes operációs rendszereke fájlrendszer jelöléséhez. A UNIX-hoz 

hasonlóan perjelet (/) használ az útvonal kifejezésekben a lépések elkülönítésre. Ez a jelölés nagyon hasonlít az 

URL-eknél használt jelölésekre, az első elem azonosítja az elsődleges erőforrást, az alelemek pedig további 

erőforrásokat azonosítanak az elsődleges erőforráson belül. 

Az XPath-ban a fa navigációja a környezeti csomópontok sorozatával kezdődik. Az XPath navigációs szintaxis: 

cs0/lépés 

ahol csr (context sequence 0) a környezeti csomópont-szekvenciát jelenti, melyből a navigációs lépést 

megtesszük. Általános hibának számít a kifejezések esetén az olyan XPath navigációk tesztelése, melyek esetén 

nincs definiálva környezeti csomópont-szekvencia. Az XPath navigáció tartalmazhat több lépést is. Az első 

lépés a környezeti csomópontsorozat cs0 pontjából indul és cs1 új csomópontok sorozatába mutat. Cs1 lesz az új 

csomópont-szekvencia a lépés2 számára és így tovább… 

cs0/lépés1/lépés2/... 

     

((cs0/step1)/step2)/... 

  '-------' 

     cs1 

A legtöbb kifejezés egy dokumentum részeit lokalizálja. A részeket egy vagy több lokalizáló lépés határozza 

meg. Relatív út az környezetcsomóponttól van számítva és az abszolút útvonaltól könnyen megkülönböztethető, 

mert nem perjellel kezdődik. Az abszolút útvonal perjellel kezdődik, és ezt követheti egy relatív útvonal. Egy 

lokalizáló lépés önmaga pedig három részből áll: 

ax :: nt [p1] ... [pN] 

1. tengely (ax): 

navigáció iránya, melyet a környezeti csomópontokból állapítunk meg. A lokalizáló lépés által kiválasztott 

csomópontok és a környezetcsomópont közötti kapcsolat típusát határozza meg a fában. 

2. csomópont tesztet (nt) 

meghatározza a csomópont típusát és a lokalizáló lépés által kiválasztott csomóponthalmaz nevét. 

3. Opcionális predikátumok (pi) 

tetszőleges kifejezések, mellyel tovább lehet szűrni a csomópontok sorozatát, amelyekhez navigálunk. Ha 

mind teljesül, akkor lesz kiválasztva a vizsgált csomópont. 

Egy lépés eredményül mindig egy csomópont halmazt ad. Végrehajtása során elsőnek előállít egy csomópont 

halmazt a csomópont teszt és tengely alapján, majd ezeket a predikátumok szerint szűri. A tengely és 

predikátum elhagyható. A csomópont tesztben nem csak neveket használhatunk, hanem megadhatunk egyéb 

jelölőket is, például "*". Ekkor minden egyes csomópontot ( a saját hatáskörén belül ) kiválaszt szűrésre. 

1.1.1. Tengelyek 

XPath kifejezések csomópontok kiválasztásakor számos különböző tengely használhatnak. A tengely 

meghatározza az csomópontok kiválasztásának irányát a környezetcsomóponthoz viszonyítva. A tengelyek utat 



 XPath  

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mutatnak, segítségükkel bejárhatunk egy XML dokumentumot. Gyakorlatilag bármely csomópontból el lehet 

jutni bármely csomópontba a dokumentumban a tengelyek használatával. Jelölésük: a tengely neve után ”::” 

operátor szerepel. 

A 13 tengely a következő: 
 

Tengely Leírás Irány Látható csomópont típusok 

child:: A környezetcsomópontból közvetlenül 

leszármazó elemek. 
Forward Elem, komment, feldolgozó 

utasítás és szöveg csomópontok 

parent:: Közvetlenül a környezetcsomópont feletti 

elem. 
Reverse Gyökér, elem csomópontok 

descendant:: A child:: tengely kiterjesztése. A 

környezetcsomópontból leszármazó elemek. 
Forward Elem, komment, feldolgozó 

utasítás és szöveg csomópontok 

ancestor:: A parent:: tengely kiterjesztése a csomópont 

fán felfele. 
Reverse Gyökér, elem csomópontok 

descendant-or-self:: Mint a descendant:: tengely, de tartalmazza 

a környezetcsomópontot. 
Forward Attribútum és névtér nem lehet. 

ancestor-or-self Mint a ancestor:: tengely, de tartalmazza a 

környezetcsomópontot. 
Reverse Attribútum és névtér nem lehet. 

following:: Minden csomópont, ami a 

környezetcsomópontot követi, kivétel a 

leszármazottjai. 

Forward Gyökér csomópont, attribútum és 

névtér nem lehet. 

preceding:: Minden csomópont, ami a 

környezetcsomópontot megelőzi, kivétel a 

felmenői. 

Reverse Gyökér csomópont, attribútum és 

névtér nem lehet. 

following-sibling:: Minden csomópont, ami a 

környezetcsomópontot követi és közös a 

szülőcsomópontja. 

Forward Gyökér csomópont, attribútum és 

namespace nem lehet. 

preceding-sibling:: Minden csomópont, ami a 

környezetcsomópontot megelőzi és közös a 

szülőcsomópontja. 

Reverse Gyökér csomópont, attribútum és 

namespace nem lehet. 

attribute:: A környezetcsomópont attribútjai. Forward Csak attribútum. 

namespace:: A környezetcsomópont névtere. Forward Csak névtér. 

self:: A környezetcsomópont.  Bármelyik csomópont lehet. 

A fenti tengelyeket az alábbi ábra teheti szemléletessé: 

5.2. ábra - XPath tengelyek 
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XPath szemantika: 

• Bármely XPath navigáció által előállított csomópontsorozat dokumentum sorrendű és nem tartalmaz 

duplikációt. 

(<a b="0">  

 <c d="1"><e>f</e></c> 

 <g><h/></g> 

</a>)/child::node()/parent::node()             => ( <a ..> ... </a> ) 

     /child::node()/following-sibling::node()  => ( <c d="1"><e>f</e></c> ,<g><h/></g> 

) 

• Az XPath dokumentum sorrendű szemantikát követ. 

(<a><b/><c/></a>, 

<d><e/><f/></d>)/child::node()         => (<b/>,<c/>,<e/>,<f/>) 

Az XPath dokumentum sorrendű szemantika megköveteli, hogy <b/> előbb forduljon elő, mint <c/>, illetve 

<e/> előbb forduljon elő, mint <f/>. (Természetesen a (<e/>, <f/>, <b/>, <c/>) eredmény is rendben 

lenne! ) 

1.1.2. XPath csomópont teszt 

Amikor egy XPath lépés a csomópontok egy sorozatához érkezik, csomópont tesztet hajthatunk végre, hogy 

szűrjük a csomópontokat jellegzetességeik és nevük alapján. 
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Jellegzetesség teszt Szemantikák 

Node() Minden csomópontot elfogadunk. 

Text() Csak a szöveg csomópontokat fogadjuk el. 

Comment() Csak a megjegyzés csomópontokat fogadjuk el. 

Processing-instruction() Csak a feldolgozási utasításokat fogadjuk el. 

Processing-instruction(p) Csak a <?p…?> formájú feldolgozási utasítást fogadjuk el. 

Document-node() Csak a (láthatatlan) dokumentum gyökér csomópontot fogadjuk el. 

XPath név teszt 

A csomópont teszt egyben egy név teszt is, mely csak azokat az elem vagy attribútum csomópontokat őrzi meg, 

melyeknek egyezik a nevük. 
 

Név teszt Szemantikák 

name Csak azokat a csomópontokat fogadjuk el, amelyek tag névvel rendelkeznek 

* Azokat a csomópontokat fogadjuk el, amelyek tetszőleges tag névvel rendelkeznek 

Megjegyzés 

Megjegyzés: Általában cs/ax::* részhalmaza cs/ax::Node()-nak. 

1.1.3. Predikátumok 

Harmadik lépésként a tengely által kiválasztott csomópontok [ p1 ] … [ pN ] predikátumainak listázása történik. 

Predikátumokat feltételek megadására használjuk a csomópontok kiválasztásánál. 

Fontos tudni, hogy az XPath-ban a predikátumoknak magasabb a precedenciája, mint a lépésnek (’/ 

’jelnek) Pl.: 

cs/step[ p1 ][ p2 1 ])[ p2 ]) 

 

// A  pi értékek balról jobbra sorrendben értékelődnek ki. 

// A  pi-ben, az aktuális környezeti csomópont elérhető ’.’ jelként. 

// Az aktuális környezeti csomóponton azon predikátumokat értjük, melyek alkalmazhatók 

tetszőleges elemek sorozatára. 

Több predikátum esetén logika( or, and, not ), illetve összehasonlító operátorokat(<, >, =, !=) is használhatunk. 

/persons/person[@id or number] 

 

// ha egy predikátumban nevet adunk meg operátorok, függvények nélkül, akkor annak a 

létezést vizsgálja 

Továbbá a predikátumok tetszőleges mélységig egymásba ágyazhatóak. 

/shop/items/item[price<2000 and stock[@available=true()]] 

 

// Azokat az árukat szeretnénk megkapni, amelyeknek az ára kevesebb mint 2000 Ft és 

elérhető a raktárról 

1.1.4. Atomizáció 

Az atomizáció az ( x1, …, xN ) elemsorozatot ( v1,.., vN ) atomi értékekké alakítja át: 

1. ha xi atomi érték, vi ≡ xi 

2. ha xi csomópont, vi xi típusos értéke 

Megjegyzés: A típusos érték megegyezik xi sztring értékével, ha xi nincs validálva. Ebben az esetben vi 

típusa untypedAtomic. 
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Az atomizáció lehet implicit: 

(<a>                                        (<b>42</b>, 

    <b>42</b>                                <c><d>42</d></c>, 

    <c><d>42</d></c>                    =>   <d>42</d> 

    <e>43</e>                                ) 

</a>)/descendant-or-self::*[. eq 42] 

Illetve explicit: 

(<a> 

<b>42</b> 

<c><d>42</d></c> 

<e>43</e> 

</a>)/descendant-or-self::*[data(.) cast as double eq 42 cast as double] 

1.1.5. Pozicionális hozzáférés 

A [p] predikátumon belül az érvényes környezeti elem a ’.’ kifejezéssel érhető el: 

• Egy kifejezés elérheti a ’.’ pozíciót a környezeti sorozatban a position() függvény segítségével. Az első elem 

az 1-es pozíción található. 

• Továbbá, a legutolsó környezeti elem pozíciója elérhető a last() segítségével. 

(x1, x2,...,xn )[position() eq i] => xi 

(x1, x2,...,xn )[position() eq last()] => xn 

A [position() eq i] alak predikátuma i-vel bármely XQuery numerikus kifejezés esetén, rövidíthető [i]-

vel. 

A precedencia szabályaira pedig a továbbiakban is fontos figyelni, mert az alábbi példa érdekes meglepetéseket 

hozhat: 

// a predikátum ([]) erősebben köt, mint a lépés (/) 

// viszont csak azok után értékelődnek ki! 

(cs/descendant-or-self::node()/child::x)[2] 

vs. 

cs/descendant-or-self::node()/child::x[2] 

1.1.6. A környezeti elem: . 

Az XPath egyik hasznos általánosítása, hogy az aktuális környezeti elem (’.’) nem csak predikátumok esetén 

érhető el, hanem minden lépésben. Azaz egy cs/e kifejezésben az ’e’ kifejezés a környezeti 

szekvenciának/sorozatnak megfelelően fogja a ’.’ környezeti elemet kiértékelni. Eredményként pedig a 

kiértékelt sorozatot kapjuk vissza. 

Megjegyzés: ha 'e' csomópontokat (e node* típusú) ad vissza, a kiértékelt sorozat dokumentum sorrendben lesz, 

továbbá ismétlődések nélkül. 

(<a>1</a>,<b>2</b>,<c>3</c>)/(. + 42) => (43.0,44.0,45.0) 

(<a>1</a>,<b>2</b>,<c>3</c>)/name(.)  => ("a","b","c") 

(<a>1</a>,<b>2</b>,<c>3</c>)/position() => (1,2,3) 

(<a><b/></a>)/(./child::b, .)           => (<a><b/></a>,<b/>) 

1.2. Csomópontszekvenciák összefűzése 

Az XPath három operátort biztosít a szekvenciák kombinációjára: union (rövidítve |), intersect és except. Ezek 

az operátorok eltávolítják a duplikált csomópontokat az identitásuk alapján és az eredményt mindig 

dokumentum sorrendben szolgáltatják vissza. Megjegyzés: Ezeket a kifejezéseket azért az XPath környezetben 

nézzük, mert több hasznos kifejezés is ezekre az operátorokra épül. 

Minden x gyermek és attribútum kiválasztása a környezeti csomópontból 

cs/(./child::x | ./attribute::x) 

 

Minden testvér kiválasztása a környezeti csomópontból 

cs/(./preceding-sibling::node() | ./following-sibling::node()) 
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vagy 

cs/(./parent::node()/child::node() except .) 

 

Környezeti csomópont kiválasztása minden testvérrel együtt 

cs/(./parent::node()/child::node() | . ) 

 

Első közös ős (fca) 

(cs0/ancestor::* intersect cs1/ancestor::*)[last()] 

1.3. Rövidítések 

5.1. táblázat - XPath rövidítések 
 

Rövidítés Teljes alak 

nt child::nt 

@ attribute:: 

.. parent::node() 

// /descendant-or-self::node()/ 

/ root(.) 

lépés ./lépés 

Példák: 

a/b/c => ./child::a/child::b/child::c 

a//@id => ./child::a/descendant-or-self::node()/attribute::id 

//a => root(.)/descendant-or-self::node()/child::a 

a/text() => ./child::a/child::text() 

1.4. Az XPath 2.0 funkciói kategóriákra osztva 

• Hozzáférhetőségi funkciók: Ezek hozzáférést biztosítanak ahhoz hogy privát módon érhessük el az adatot, 

egy funkció amely engedélyezi hogy privát módon lekérdezzük és állítsuk be a tulajdonságainak értékét, 

anélkül hogy közvetlen hozzáférést biztosítana a tulajdonságokat tartalmazó objektumhoz. Egy csak 

olvasható tulajdonságnak csak egy ilyen függvénye létezik, ami engedélyezi a tulajdonság értékének a 

lekérdezését. 

• fn:node-name(node) – Csomópont neve 

• fn:string – Visszaadja a csomópont értékét sztringként. 

• fn:data(item [, item,…]) – Szekvenciává alakítja az elemeket, 

• Hibák és nyomkövetés: Hibák kiváltása, és megoldása futás közbeni nyomkövetés segítségével. 

• fn:error(error, description, object) – Kivált egy kivételt. 

• Konstruktorok: Ezek állítják elő az objektum példányokat egy osztályból, vagy definiálnak egy típust. 

• xs:date(), xs:string(), xs:Name(), xs:token() 

• Numerikus függvények: Mint bármely programozási nyelvben, egy numerikus függvény végez valamilyen 

konverziót illetve kalkulációt, amely után egy számot ad eredményül. Számos numerikus operátor elérhető az 

XPath használata közben. Rengeteg ezek közül úgy mint a „numeric-add”, elérhető a megszokottabb 

szimbolikus használati formája is(+). 

• fn:round(num) - Kerekítő függvény. 

• fn:abs(num) – Abszolút érték függvény. 

• fn:number(arg) – Sztringből numerikus típussá konvertál. 
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• Szöveges függvények: A műveletek általában szövegen hajtják végre, és legtöbbször ugyanilyen típusú a 

visszatérési érték is, de nem minden esetben. 

• fn:concat(string [, string..]) – Összefűzi a sztringeket. 

• fn:string-length([ | string]) – A sztring hossza, vagy ha nincs megadva paraméter akkor az aktuális 

csomóponté. 

• fn:starts-with(string1, string2)/ fn:ends-with(string1, string2) 

• fn:contains(string1, string2) – Tartalmazza e az adott zstringet. 

• fn:replace(string, pattern, replace) – Lecseréli a sztringben az előfordulásokat. 

• URI függvények: URI-kat dolgoznak fel, illetve módosítanak. Az egyetlen függvény ebben a szekcióban: 

• fn:resolve-uri(relative, base) – Feloldja a relatív URI-kat abszolúttá. 

• Boolean függvények 

• fn:boolean(arg) – Sztring, numerikus illetve csomópont értékek boolean értéke. 

• fn:not(arg) – A boolean függvény inverze. 

• Idő és dátum funkciók 

• fn:dateTime(date, time) – Egy TimeStamp típusú objektumot ad vissza. 

• fn:year-from-date(date) – Az adott dátumtól számított időtartam években. Hasonló formában létezik 

hónapokra, napokra is. 

• fn:hours-from-time(time) - Az adott időponttól számított időtartam órákban. Hasonló formában létezik 

percekre, másodpercekre is. 

• fn:adjust-dateTime-to-timezone(datetime, timezone) – Egy timestamp objektumot adott időzónának 

megfelelőre konvertál. 

• Léteznek dátumok összegzését, kivonását, hasonlítását szolgáló függvények is. 

• QName funkciók: (Qualified Name) A QName egy korlátozott név. Egy QName tartalmaz egy névtér URI-t. 

A QName egy opcionális előtag és egy kettőspont után következik a „helyi” név vagy egy URI és a lokális 

vagy attribútum név. 

• fn:QName() – Visszadja a QName értékét az adott csomópontnak. 

• fn:local-name-from-QName() – A lokális nevet adja vissza a QName attribútumból. 

• fn:namespace-uri-from-QName() – Névtérrel és URI-val tér vissza. 

• Csomópont függvények 

• fn:name([nodeset]) – Az aktuális csomópont neve, vagy a csomópont kollekció első eleme. 

• fn:root([node]) – Visszaadja a gyökér elemet. 

• op:is-same-node – Igazat ad vissza, ha a két csomópont egyenlő. 

• Szekvencia funkciók: A szekvencia ténylegesen egy lista a nem létező vagy még lehetségesen ismétlődő 

elemek egy szülő csomóponton belül. A szekvencia ennek következtében egy kollekció. Szekvencia 

függvények alkalmazhatóak egy egyszerű kollekcióra teljes egészében, vagy a kollekció valamely tagjára. 

• fn:count(collection) - Kollekció elemeinek száma 

• fn:max(collection) - Kollekció elemeinek maximuma 
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• fn:avg(collection) – Kollekció elemeinek átlaga 

• fn:empty(collection) – Igazat ad vissza ha üres a kollekció. 

• fn:exists(collection) – Nem üres kollekciókra igazat ad. 

• Tartalmi funkciók: Ezek a funkciók a jelentésekkel dolgoznak, így a meta adatokat dolgozzák fel 

• fn:last() – Megtalálja az utolsó elemet a kollekcióban. 

• fn:current-date()/fn:current-time() – Aktuális dátum illetve időpont. 

• fn:implicit-timezone() – Megtalálja az időzónára vonatkozó értéket. 

• Egyéb típusú függvények: 64bites számokon alapuló operátorok, XML jelölésekre vonatkozó függvények és 

operátorok. Az XML jelölések(notation) egy formája az XML-nek, amely dialektus specifikus, és nagyon 

speciális alkalmazásokhoz lett készítve XML-ben úgy, mint a MathXML, CML. A speciális XML dialektus 

jelölések szabványokat is fektetnek le, és a regionális szemantikát alkalmazzák az egyébként általános XML 

adathoz. 
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6. fejezet - XQuery 

Az XQuery olyan az XML-nél, mint az SQL az adatbázisoknál, adatok kérdezhetünk le és módosíthatunk a 

segítségével. 2006 óta W3C ajánlás. Arra lett tervezve hogy bármit lekérdezzünk ami XML adatként jelenik 

meg, még relációs adatbázisban tárolt XML adattípus struktúrát is. Lényegében adatmodellből és az 

adatmodellen használható lekérdező operátorokból áll. 

Inkább leíró, mint procedurális programozási nyelv, csakúgy, mint az SQL. Míg egy procedurális programozási 

nyelv lépésről lépésre ( akár a különböző programkód sorok között egymásnak értékeket átadva és visszakapva) 

halad a feldolgozásban a probléma megoldásához, addig egy leíró programozási nyelv egyszerűen definiál 

határvonalakat, feltételeket és megszorításokat ( a számítógépre hagyva, hogy keressen valamilyen megoldást 

amely megfelel a specifikált megszorításoknak). Egy leíró nyelv sokkal magasabb szintű, mind egy procedurális 

programozási nyelv, ami az XQuery esetében egy hibrid megoldáshoz vezet. 

Az XQuery átvizsgálja az XML dokumentumot (vagy egy részét), felhasználja a megszorításokat a 

lekérdezéshez (úgy mint szűrés, predikátumok), és vissza adja azokat az adatokat amelyek illeszkednek a 

lekérdezés által specifikált határvonalaknak, feltételeknek és megszorításoknak. A megoldás egy részhalmaza az 

eredetileg vizsgált XML dokumentumnak, XML formában. Technikailag, az XQuery mindenhol használható 

ahol az XML is. Az XML célja hogy létrehozzon egy univerzálisan érthető, rendszer független adat forrást, így 

az XQuery követve a formát, megkísérel egy univerzálisan használható XML dokumentum lekérdező nyelvet 

létrehozni. 

Az XPath és XQuery ugyanazokat a funkciókat és operátorokat használja, és az adat modell is közös. Valójában 

az XQuery XPath kifejezésekkel végez lekérdezéseket XML dokumentumokon. Ezen felül elágaztató 

utasításokat használhatunk,változókat, ciklusokat, függvényeket deklarálhatunk. 

XQuery alapjai 

A legfontosabb tény, hogy az XQuery nem XML-ben íródott, bár a lekérdezések beágyazhatóak XSL stílus 

lapokkal. XQuery parancsok pedig akár HTML fájlokba is beágyazhatók. Hét különböző fajta XQuery 

csomópont létezik: elem, attribútum, névtér, feldolgozási információ, megjegyzés, dokumentum. 

• Atomi érték: Egy szöveges érték, nincs szülő vagy gyermek csomópontja. 

• Darab érték: Ez lehet atomi érték vagy csomópont. 

• Szülő: Egy csomópont szülőjére hivatkozik, általában csomópontokra és nem atomi értékekre utal. 

• Gyermek: Ellentéte a szülőnek, ahol a csomópontnak 0 vagy több csomópontja lehet. Egy csomópont aminek 

lehet gyermeke, de nincs, egy üres csomópontra hivatkozik. 

• Testvér: Egy csomópont abban a kollekcióban amelynek ugyanaz a szülő csomópontja. 

• Ős: Bármely csomópont az érvényes csomópont felett a fában. 

• Leszármazott: Bármely csomópont az érvényes csomópont alatt. 

1. XQuery alapszabályok 

Néhány általános szabály: 

• A parancsokban és kódokban megkülönböztetjük a kis és nagy betűket, csak úgy, mint az XML esetében. 

• Minden csomópontnak érvényesnek kell lennie, mint XML név. 

• Változó definiálása a let kulcsszó és a $ karakter segítségével történik, például let $változónév. 

• Az elágaztató utasítások szintaktikája a következő: 

if(…)thenelse ... 
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• Többszörös értékek hasonlítása szabványos aritmetikai operátorokkal történik úgy, mint =, !=, >, <= 

Összehasonlítás:  egy XQuery kifejezés egy elem szekvencián operál, ennek megfelelően az 

összehasonlító operátorok is elfogadnak szekvenciákat. Emiatt fontos figyelnünk arra a sajátos 

viselkedésre, ahogy az XQuery interpretálja ezt (szemben az egyszerű elemekkel): 

e1 θ e2 ahol 

θ ∈ {=,!=,<,<=,>=,>} 
minidig igaz eredményre ( true() ) vezet, 

 ha bármely két e1 és e2 eleme között található igaz összehasonlítás. 

(létezés szemantika!) 

 

(1,2,3) > (2,4,5)  => true() 

() = 0             => false() 

(1,2,3) != 3       => true() 

(1,2) != (1,2)     => true() 

not((1,2) = (1,2)) => false() 

• Egyéni értékek hasonlítása: eq, ne, gt, lt 

2 gt 1.0               => true() 

<x>42</x> eq <y>42</y> => true() 

(0,1) eq 0             => (típus összeférhetetlenség) 

• Csomópontok összehasonlítása: is - azonosság, dokumentum sorrend - <<, >> 

<x>42</x> eq <x>42</x> => true() 

<x>42</x> is <x>42</x> => false() 

let $a := <x><y/></x> 

return $a << $a/y      => true() 

• Aritmetika: az általános várakozások teljesülnek, az operátorok: +, -, *, div, idiv 

Annyi megjegyzéssel, hogy az operátorok először atomizálják az operandust és csak ezután alakítják a 

megfelelő típusra. Ha bármelyik operandus is (), akkor az eredmény is (). 

<x>1</x> + 41 => 42.0 

() * 42       => () 

(1,2) - (2,3) => (típus összeférhetetlenség) 

x-42          => ./child::x-42 (ehelyett x - 42) 

x/y           => ./child::x/child::y (ehelyett x div y) 

• Adattípus tesztelhető, beépített operátorok segítségével. Az instance of igazat ad vissza, ha a vizsgált elem 

az adott típusú: 

patient[id=2]/year instance of xs:integer 

A typeswitch/case szerkezet pedig az elemek típusa alapján tud különböző értékeket visszaadni, 

alapértelmezett érték kijelölése mellett: 

let $str := "fertőző" 

let $patient := element {$str} {} 

// miután csak elemeken működik, a fenti két utasítás hozza azt létre 

typeswitch($patient) 

   case element(intenzív) return "sürgős" 

   case element(fertőző) return "elkülönítendő" 

   default return "paciens" 

2. Dinamikus konstruktorok 

Az eddigiek során már számtalan módot láttunk arra, hogy miként lehet elérni a csomópontokat. Az XQuery 

ezen felül támogatja még csomópontok dinamikusan (futási időben) történő létrehozását is. Nagyon fontos 

kiemelni a már korábban is említett csomópont identitást újra, mert amit egy konstruktor létrehoz az új 

azonosítóval fog rendelkezni. 

Miután az XQuery esetén az elemszekvenciák mindig kiegyenesítődnek, csak ezen konstruktorok segíthetnek a 

hierarchikus adatok előállításában. ( Ez egyben alkalmassá is teszi arra, hogy esetlegesen XSLT 
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transzformációkat váltsunk ki XQuery segítségével. ) Az XQuery a hét csomópont típusnak megfelelően hét 

különböző konstruktorral rendelkezik. Mindegyik esetében létezik 

• direkt konstruktor: szintaxisuk teljesen megegyezik az XML natív szintaxisával. Bármely jól formázott XML 

töredék egyben egy érvényes XQuery kifejezés is. (az egyetlen megjegyzés, hogy a CDATA szakaszok 

szöveges csomópontokká válnak, ezt nem őrzi meg) 

• kiértékelt konstruktor: kulcsszó vezeti be és mind a neve, mind az értéke dinamikusan számítható az új 

csomópontnak. 

A legjelentősebb konstruktorok: 

• dokumentum: egy teljesen új XML dokumentum létrehozása (document {}) 

document { 

<book year="1977"> 

<title>Harold and the Purple Crayon</title> 

<author><last>Johnson</last><first>Crockett</first></author> 

<publisher>HarperCollins Juvenile Books</publisher> 

<price>14.95</price> 

</book> 

}  

Megjegyzés 

Ügyeljünk arra, hogy létező XML dokumentumoknál mindig van egy láthatatlan document gyökér 

elem. Ha csak XML töredékekkel dolgozunk, akkor ennek szerepét a legkülső elem tölti be, azaz egy 

<x><y/></x>/* kifejezés csak egy <y/> elemet eredményez. 

• elem: 

• egy új elem létrehozása történhet direkt módon: 

<x><![CDATA[foo & bar]]></x> ≡ <x>foo &amp; bar</x> 

// a CDATA nem őrződik meg 

Az elem neve konstans, de a tartalma mindazonáltal lehet dinamikusan kiértékelhető. Ezt XQuery-ben a a 

{} közé fogott kifejezéssel adhatjuk meg. A dinamikus konstrukciók menet közben kiértékelődnek, 

szemben a közvetlenül megadottakkal, melyek viszont nem. Azaz: 

<tag>3*3</tag> eredménye pontosan az lesz amit írtunk: <tag>3*3</tag> 

ellenben ha dinamikus konstrukciót használunk: 

<tag>{3*3}</tag> az eredmény: <tag>9</tag> 

Fontos megjegyezni, hogy ezek ugyan egymásba ágyazhatóak, de ha erre nem figyelünk, akkor könnyen 

túlsiklunk azon, hogy egy dinamikus konstruktoron belül már újabb kiértékelésbe nem kezd bele, azaz: 

<tag>{<int>3*3</int>}</tag> csupán egy <int>3*3</int> rész eredményez. 

 

Ha ezt tovább akarjuk vinni, akkor az alábbi módon tehetjük: 

<tag>{ 

    <int> { 

        let $x:=3 

        return $x*$x 

        } 

    </int>} 

</tag> 

 

A kórházi példánál maradva: 

for $p in /persons/person 

 return <newPerson> 

        { 

         let $info := $p/information/personalInformation 

         return 

         { 

            <name>{ data($info/name) }</name>, 

            <birthDate>{ data($info/birthDate) }</birthDate> 
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          } 

        } 

       </newPerson> 

A második dinamikus kifejezésben felsoroltuk az új csomópontokat vesszővel elválasztva, amivel egy 

csomópontokból álló szekvenciát adunk meg. Ezen csomópontokon belül viszont már újabb elemekre nincs 

szükségünk, ezért az adott információhoz nem magát a csomópontot kértük vissza, hanem csak a 

tartalmazott adatot, amelyet a data függvény segítségével nyertünk ki a csomópontból. 

• dinamikusan létrehozva: 

element {kifejezés_névhez} {kifejezés_értékhez } 

element { string-join(("foo","bar"),"-") } { 40+2 } => <foo-bar>42</foo-bar> 

Ez a konstrukció igazán jól alátámasztja, hogy valóban felhasználható az XQuery az XSLT bizonyos fokú 

kiváltására. Például egy szótár segítségével a dokumentumban használt elemneveket lecseréljük a 

célnyelvnek megfelelően: 

// a szótár 

<entry word="address"> 

    <variant lang="de">Adresse</variant> 

    <variant lang="it">indirizzo</variant> 

</entry> 

// és ahogy lecseréljük az elemneveket megőrizve a tartalmát (+ attribútumait): 

element 

{ $dict/entry[@word=name($e)]/variant[lang="it"] } 

{ $e/@*, $e/node() } 

• attribútum: 

• közvetlen módon: 

<x a="{(4,2)}"/> => <x a="4 2"/> 

• dinamikusan létrehozva: 

attribute {kifejezés_névhez} {kifejezés_értékhez } 

element book { 

attribute year { 1977 }, 

element author { 

    element first { "Crockett" }, 

    element last { "Johnson" } 

}, 

element publisher {"HarperCollins Juvenile Books"}, 

element price { 14.95 } 

} 

• szöveg 

• közvetlen módon: karakterek az elem tartalmában vagy CDATA szekcióval. Az elem szöveges értékének 

meghatározása a szokásos atomizáción megy végig, melyeket sztringgé konvertál és szóköz segítségével 

összefűz. 

• dinamikusan: 

text {kifejezés} 

if (empty(e)) 

then () 

else text { string-join(for $i in data(e) 

                        return string($i)," ") } 

A dinamikus konstruktorok közül az elem konstruktor a legrugalmasabb. A tartalmat megadó szekvencia elemei 

bármilyen csomóponttípusba tartozhatnak. Az összeállítás során az alábbiakat végzi el a feldolgozó: 

1. egymást követő karakter literálok egy szöveges csomóponttá válnak. 
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2. a dinamikus részek kiértékelődnek: {} 

3. a szomszédos atomi értékek sztringgé konvertálódnak és szóköz segítségével összefűzésre kerülnek 

4. a másolt csomópontok tartalommal együtt másolásra kerülnek és új identitást kapnak 

5. szomszédos szöveges csomópontok összefűzésre kerülnek. Az üresek ("") pedig eldobódnak. 

// Tippeljük meg mennyi lesz a kifejezés értéke (azaz mennyi csomópont készül?): 

count( 

<x>Negyvenkettő{40 + 2}{ "pi",3.1415,<y><z/></y>,("","!")[1] }</x>/node() 

) 

A létrejövő csomópont: 

                x            (a szöveges csomópont értéke: "Negyvenkettő42pi 

3.1415") 

              /   \ 

            text   y 

                   | 

                   z 

A tartalom létrehozásánál egy dologra kell mindenképp figyelni: jól-formázott tartalomra van szükség. (Azaz 

nem egyezhet meg attribútumok neve, és meg kell előzniük minden más tartalmat.) Ezen felül akármilyen 

tartalmat is hozunk létre, az mindig dokumentumsorrendet is jelent. 

3. Iteráció: FLWOR 

Ez a kifejezés a „for” ciklus egy formája. Emlékezzünk vissza, hogy az XPath implicit módon biztosítja ez a 

'.' környezeti elem aktualizálásával egy cs/e kifejezésben. Az XQuery ezt programozott formában, a for ciklus 

segítségével biztosítja egy kollekció minden elemére, más szóval engedélyezi ugyanazt a folyamatot lefuttatni 

minden elemre egy kollekcióból. A FLWOR szó a „For, Let, Where, Order by, Return” szavak kezdőbetűiből 

tevődik össze. 

Nézzük meg mire is használhatóak ezek a záradékok: 

• for: A segítségével bejárhatjuk egy szekvencia csomópont elemeit. 

• let: Változókat deklarálhatunk vele. 

• where: A „for” után használatos, akárcsak az SQL-ben, az ebben szereplő feltételeknek eleget tevő 

csomópontok kerülnek kiválasztásra 

• order by: Rendezi a „for” által kiválasztott elemeket a megadott csomópontok alapján. 

• return: Visszatér a megadott atomi értékkel vagy csomóponttal. 

Ez azt jelenti hogy a „for” ciklus teszi lehetővé egy egész kollekció elemenkénti feldolgozását. A „where” 

feltétel szűrési lehetőségeket ad, hogy csak a szükséges elemeket dolgozzuk fel. Az „order” feltétel 

rendezettséget biztosít az eredményhalmazban, amelyet a „return” ad vissza. A „return” irányítja a speciális 

elemeket, amelyek a „for” ciklusból lettek visszaadva. 

A FLWOR összetettsége révén lehetővé teszi: 

• egymásba ágyazást, 

• szekvenciák összekapcsolását (join), 

• csoportosítást, 

• dokumentumsorrenden túli rendezést az order by segítségével. 

Explicit iteráció használatának szintaktikája: 
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for $v [at $p] in e1 

return e2 

A szintaktika egy plusz lehetőség is ad, opcionálisan elérhetjük az aktuálisan feldolgozott elem pozícióját is (a 

szintaktikában p-vel jelölve). Azaz ha az e1 szekvencia egy (x1, ..., xn) elemsorozatot alkot, akkor az e2 n-szer 

kerül kiértékelésre, ahol $v kötődik az aktuális xi-hez (és p pedig i-hez). Az eredmények pedig egy szekvenciába 

lesznek összefogva. 

// elem kettesek visszaadása 

for $x in (3,2,1) 

return ($x,"*")    => (3,"*",2,"*",1,"*") 

 

// eredményhez egy plusz elem hozzáfűzése 

for $x in (3,2,1) 

return $x,"*"      => (3,2,1,"*") 

 

// Descartes-szorzat 

for $x in (3,2,1) 

return for $y in ("a","b") 

        return ($x,$y) => (3,"a",3,"b", 

                           2,"a",2,"b", 

                           1,"a",1,"b") 

Lehet ezeket rövidíteni is: 

for $v1 in e1          for $v1 in e1          for $v1 in e1 

return               2 in e2    2 in e2 

    for $v2 in e2          return e3                return e3 

        return e3 

Ezeknél azért összetettebb problémák is megoldhatóak a függvények használatával: 

// Fa mélységének meghatározása 

// (!) Figyeljük meg a levélelemek összeszedésének módját (!) 

max( for $i in cs/descendant-or-self::*[not(*)] 

     return count($i/ancestor::*) ) 

 

// minden második elem kinyerése 

// ( emlékezzünk vissza a szekvenciák egymásba ágyazhatóságára és a 0 igazságértékére ) 

for $i at $p in e            vagy szebben írva:     for $i at $p in e 

return if ($p mod 2)                                where ($p mod 2) 

        then e[$p]                                  return e[$p] 

        else () 

Visszatérve még egyszer az explicit és implicit iteráció közötti különbségre, fontos megjegyezni a kontextus 

elem körülötti eltéréseket is: 

XPath: 

a[@b = "foo"]/c[2]/d[@e = 42] 

 

XQuery: 

for $a in a 

where $a/@b = "foo" 

return for $c at $p in $a/c 

        where $p = 2 

        return for $d in $c/d 

                where $d/@e = 42 

                return $d 

Ránézésre mindkettő ugyanazt eredményezni, de a különbség a kontextus elem illetve elemek között van. Míg 

az XPath minden egyes lépés (/) esetén lecseréli a kontextus elemet, addig az XQuery esetén mindvégig ugyanaz 

marad! 

3.1. A rendezés sajátosságai 

A FLWOR kifejezések alapvetően a szekvencia eredeti elemsorrendjét követve készítik el az eredmény 

szekvenciát. Ennek felülbírálására az SQL-ből jól ismert order by záradék használható minimális kiegészítéssel. 

Használhatóak a jól ismert [ascending|descending] módosítók, és akár több elem szerint is rendezhetőek 
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(ekkor vesszővel elválasztva kell felsorolni). Ami a kiegészítés, hogy megadható az üres szekvenciát adó 

kifejezések helye: vagy a lista elején vagy a végén szerepeljenek: [empty greatest|least]. 

Példák: 

for $i in doc("companys.xml")/persons/person[id lt 10] 

 where $i/@sex = "female" 

 order by $i/name 

 return $i/name 

 

let $a := <a> 

<b id="0">42</b> 

<b id="1">5</b> 

<b id="2"/> 

<b id="3">3</b> 

<b id="4">1</b> 

</a> 

for $b in $a/descendant::b 

order by $b/text() empty greatest 

return $b/@id 

A rendezésnél még egy dolgoz figyelembe kell venni. Tekintsük az alábbi példát: 

let $authors := for $a in doc("books.xml")//author 

                order by $a/last, $a/first 

                return $a 

return $authors/last 

Azaz szeretnénk a szerzőket vezetéknév szerint rendezett listában látni. A probléma az lesz, hogy az eredmény 

továbbra is a dokumentumsorrendnek megfelelően érkezik, mert a / és a // mindig eszerint működik. Ez szintén 

egy érdekes működés, de jó számolni vele, hogy a / és a // mindig felülbírálja az order by sorrendjét! 

A helyes megoldás: 

for $a in doc("books.xml")//author 

order by $a/last, $a/first 

return $a/last 

A rendezés kapcsán még egy dolog merülhet fel: az azonos értékek kezelése. Alapvetően ha csomópontok 

ismétlődnek azonos tartalommal az a rendezés szempontjából irreleváns, egymás után következnek 

dokumentumsorrendben és így kerülnek át az eredmény szekvenciába. Mindazonáltal ha szeretnénk ezeket az 

ismétlődő részfákat kiszedni, akkor az XQuery rendelkezik egy distinct-values() függvénnyel, amely a 

csomópontok értékét összehasonlítva már csak az egyedieket engedi tovább. 

for $l in distinct-values(doc("books.xml")//author/last) 

return <last>{ $l }</last> 

 

// Ugyanezt megtehetjük kicsit összetettebben is, már teljes nevet vizsgálva: 

let $a := doc("books.xml")//author 

for $l in distinct-values($a/last), 

    $f in distinct-values($a[last=$l]/first) 

return 

<author> 

<last>{ $l }</last> 

<first>{ $f }</first> 

</author> 

3.2. Változók használata 

Miután minden FLWOR kifejezés egy n-esen (tuple) dolgozik, ezért szükségszerűen ezeket meg kell adni. Erre 

az XQuery két lehetőséget is biztosít. Ami eddig nem derülhetett ki egyértelműen, hogy a for mellett a let is erre 

szolgál. Ennek értelmében legalább az egyiknek szerepelnie kell minden XQuery kifejezésben legalább egyszer, 

arra pedig semmilyen megkötés nincs, hogy melyiknek is. Továbbmenve, a sorrendjükre sincs semmilyen 

megkötés, azaz akármilyen variációt elfogad az XQuery. 

Ami a legfontosabb, hogy átlássuk miként is állítják elő ezen elem n-eseket a for és let kulcsszavak. A for esete 

tisztább, mert ha megadok egy szekvenciát, akkor annak minden elemére végrehajtódik: 



 XQuery  

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

for $i in (1, 2, 3) 

return <tuple><i>{ $i }</i></tuple> 

 

eredménye: 

<tuple><i>1</i></tuple> 

<tuple><i>2</i></tuple> 

<tuple><i>2</i></tuple> 

Ezzel szemben a let egy elemként tekinti az értékét: 

let $i := (1, 2, 3) 

return <tuple><i>{ $i }</i></tuple> 

 

eredménye: 

<tuple><i>1 2 3</i></tuple> 

Kombinálva a kettőt: 

for $i in (1, 2, 3) 

let $j := (1, 2, 3) 

return <tuple><i>{ $i }</i><j>{ $j }</j></tuple> 

 

eredménye: 

<tuple><i>1</i><j>1 2 3</j></tuple> 

<tuple><i>2</i><j>1 2 3</j></tuple> 

<tuple><i>3</i><j>1 2 3</j></tuple> 

 

egy sokkal életszerűbb példán tekintve: 

megadjuk minden egyes paciens esetén a kezelőorvosok számát 

for $b in doc("patients.xml")//patient 

let $c := $b/therapist 

return <patient>{ $b/name, <count>{ count($c) }</patient>}</book> 

A változók használata mellett még egy nagyon fontos jellemzőjüket meg kell említeni: 

megváltoztathatatlanok. A let által kötött változókat úgy tekinthetjük, mint nevesített értékeket és épp ezért 

nem módosíthatóak. Az alábbi példa jól demonstrálja az intuitív használatot felülbíráló viselkedést: 

Ahogy elképzelnénk imperatív módon:                   Ahogy meg kell oldani XQuery 

módon: 

let $x :=                                             let $x := ... ua ... 

<x> 

 <y>12</y> 

 <y>10</y> 

 <y>7</y> 

 <y>13</y> 

</x> 

let $sum := 0                                         for $y in $x//y 

for $y in $x//y                                       return 0 + $y 

let $sum := $sum + $y 

return $sum 

3.3. Kvantált kifejezések 

Egyes lekérdezéseknél meg kell állapítanunk, hogy a sorozat legalább egy eleme megfelel-e a feltételnek, vagy 

akár minden eleme megfelel-e. Ezt tehetjük meg a kvantorokkal. Egzisztenciális kvantorral azt vizsgáljuk, hogy 

legalább egy tétel megfelel-e egy állapotnak. Az alábbi lekérdezés egy egzisztenciális kvantort mutat: 

// megkapjuk azon cégeket, melyeknek van bejegyzett magyarországi telefonjuk 

for $x in doc("companys.xml")/company 

where some $y in $x/phone satisfies 

      starts-with($y/text(),"06") or starts-with($y/text(),"+36") 

return $x/name 

Ezzel szemben az univerzális kvantor azt vizsgálja, hogy a szekvencia összes eleme kielégíti-e a feltételt. Átírva 

az előző példát: 

// megkapjuk azon cégeket, melyeknek CSAK magyarországi bejegyzett telefonjuk van 

for $x in doc("companys.xml")/company 

where every $y in $x/phone satisfies 
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      starts-with($y/text(),"06") or starts-with($y/text(),"+36") 

return $x/name 

Az univerzális kvantor esetén fontos megjegyezni, hogy olyan esetekben, ahol ezt üres szekvenciára használjuk, 

ott mindig igazat kapunk, mert az üres szekvencia effektív igazságértéke igaz (azaz olyan cégek is 

felkerülhetnek a listára, amelyeknél nincs kitöltött phone érték - mind üres) 

4. Függvények 

A lekérdezések írásánál el tudunk kérni egy szintet, amikor már annyira komplexszé tudnak válni, hogy 

kényelmesebb az absztrakció egy magasabb fokára lépni. A függvények ebben hivatottak segíteni. 

Segítségükkel felbonthatjuk a lekérdezéseket és bárhol felhasználhatjuk. Egy XQuery dokumentumban 

bármennyi függvényt létrehozhatunk, csak arra kell ügyelni, hogy ne legyen névütközés (ezért ne használjuk a 

beépített függvények fn névterét, és inkább készítsünk sajátot) 

Egy függvény definíciójának sémája az alábbi: 

declare function NÉVTÉR:FÜGGVÉNY_NEVE( $paraméter1 [ as ELEMTÍPUS[SZÁMOSSÁG] ) ], … ) as 

TÍPUS { }; 

A NÉVTÉR nem lehet üres, ha nem szeretnénk sajátot használni, akkor a „local” nevű névteret, mint egy 

alapértelmezett névteret kell használnunk. A FÜGGVÉNY_NEVE tetszőleges. A paraméterlistában 

megszabhatjuk hogy milyen ELEMTÍPÚS elemeket várunk. Majd a TÍPUS-ban valamilyen XQuery-ben ismert 

típust vagy saját típust adunk meg. Az ELEMTÍPUS után a SZÁMOSSÁG-al a paraméter számosságát 

határozhatjuk meg, azaz egy paraméterhez tartozó csomópontok számát. 

Az alábbi számosságokat használhatjuk: 

• ? : nulla vagy egy elem 

• +: egy vagy több 

• *: nulla vagy bármennyi, mindenre illeszkedik 

A paraméter típusának( ELEMTÍPUS ) a következő típusokat adhatjuk meg: 

• node(): bármilyen csomópont lehet 

• element(): 

• element( ELEM_NEVE ): ez esetben csak az ELEM_NEVE nevű elemek elfogadottak 

• paraméter nélkül bármilyen elem elfogadott 

• scheme-element( ELEM_NEVE ): csak egy sémában definiált elem lehet 

• attribute(): attribútumot fogad el 

Példák függvények használatára: 

declare default function namespace "http://www.inf.unideb.hu/FAT/XQuery/functions"; 

 

declare function path($n as node()) as xs:string 

{ fn:string-join(for $a in $n/ancestor-or-self::* 

                    return fn:name($a), "/") 

}; 

 

declare function reverse($seq) 

{ for $i at $p in $seq 

    order by $p descending 

    return $i 

}; 

 

// a kórházas példánál maradva  

//a paciensek átlagmagasságának meghatározása 
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declare function local:avg-height($p as element(persons) ) as xs:double {  

  avg($p/person/information/medicalInformation/height) 

}; 

// adott nevű paciensek keresése 

declare function local:filter($persons as element(persons), $filter as xs:string )   as 

xs:string* { 

    $persons/person/information/personalInformation/name[../contains(name,$filter)]  

}; 

Miután az eddigiek során mindenhol előkerültek a fák, és annak a legtermészetesebb kezelési módja a rekurzió, 

így lássunk erre is egy egyszerű példát az ős tengely szimulálására: 

declare function ancestors($n as node()?) as node()* 

{ if (fn:empty($n)) then () 

else (ancestors($n/..), $n/..) 

} 

és egy összetettet egy részfa összes elemében egy adott attribútum átnevezésére: 

declare function local:rplc_attr($n as node(), 

                                  $from as xs:string, 

                                  $to as xs:string) 

{ typeswitch ($n) 

    case $e as element() return 

        let $a := ($e/@*)[name(.) eq $from] 

        return 

            element 

            { node-name($e) } 

            { $e/(@* except $a), 

                if ($a) then attribute {$to} {data($a)} 

                        else (), 

                for $c in $e/node() 

                 return local:rplc_attr($c, $from, $to) } 

    default return $n 

}; 

5. XML dokumentumok módosítása 

Az XQuery-ben nem csak lekérdezéseket készíthetünk, hanem már beszúrhatunk, törölhetünk, átnevezhetünk 

csomópontokat. Az „insert” utasítással egy csomópontot szúrhatunk be, egy másik csomópontba. A 

szintaktikája a következő: 

insert CSOMÓPONT into [ as [ first | last ] ] CÉLCSOMÓPONT 

insert CSOMÓPONT [ after | before ] CÉLCSOMÓPONT 

Utolsóként beszúrunk egy személyt a többek közé. 

insert <person id="P3"><information/></person> as last into /persons 

A „replace” utasítással egy csomópontot egy másikra cserélhetünk vagy az értékét módosíthatjuk. Szintaktikája 

az alábbi: 

replace node CSOMÓPONT with ÚJCSOMÓPONT         :az egész csomópontot kicseréli 

replace value of node CSOMÓPONT with ÚJÉRTÉK    : csak értéket cserél 

Az alábbi példában kicseréljük a P1 azonosítóval ellátott személyt egy P2 azonosítóval ellátott személyre: 

replace node /persons/person[@id="P1"] with <person id="P2"></person> 

A P1 azonosítóval rendelkező ember nevét megváltoztatjuk: 

replace value of node /persons/person[@id="P1"]/information/personalInformation/name 

with "Ödön" 

A „delete” utasítással csomópontokat törölhetünk, amennyiben a megadott feltételek illeszkednek rá: 

delete CSOMÓPONT 

Töröljük ki, azokat a személyeket akiknek nincsen TAJ szám megadva: 
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delete /persons/person[not(information/medicalInformation/TAJ)] 
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7. fejezet - Feladatok 

A következőekben a relációs világban példaként jól ismert Vállalat sémára vonatkozóan látunk néhány feladatot 

(összevetve az SQL megoldással): 

1. Feladat: Számoljuk meg az alkalmazottakat! 

Megoldás: 

SQL: select count(*) from emp; 

XQuery: count(//Emp) 

2. Feladat: Keressük meg az 1000-nél többet kereső alkalmazottakat! 

Megoldás: 

SQL: select * from emp where sal > 1000; 

XQuery: //Emp[Sal>1000] 

3. Feladat: Keressük meg az 1000-nél többet, de 200-nél kevessebet kereső alkalmazottakat! 

Megoldás: 

SQL: select * from emp where sal between 1000 and 2000; 

XQuery: //Emp[Sal>1000][Sal<2000] 

 

(: nincs between függvény XQuery esetám, írjunk egyet :) 

declare function local:between($value as xs:decimal, $min as xs:decimal, $max as 

xs:decimal) as xs:boolean  

{  

 $value >= $min and $value <= $max  

}; 

(: the modified solution :) 

//Emp[local:between(Sal,1000,2000)]  

4. Feladat: Kerresük meg azokat akik nem kaptak jutalékot. 

Megoldás: 

SQL: select * from emp where comm is null; 

XQuery: //Emp[empty(Comm/text())] 

Megjegyzés 

pusztán csak a //Emp[empty(Comm)] kifejezést használva rossz eredményt kaphatnánk, ami nem 

elfogadható, mert az empty(Comm) függvény akkor is igazal tér vissza, ha az elem maga hiányzik. 

5. Feladat: Az első 5 alkalmazott kiírása. 

Megoldás: 

SQL: select * from emp limit 5; 

XQuery: //Emp[position() <=5] 

6. Feladat: Számoljuk ki az éves keresétét az alkalmazottaknak, ami nem más mint a 12 havi kereset plusz a 

jutalék. Miután a jutalék null is lehet ezt helyettesíteni kell. 

Megoldás: 

SQL: select 12 * sal + ifnull(comm,0) from emp; 

XQuery: //Emp/(12*number(Sal)+(if(exists(Comm/text())) then number($Comm) else 0)) 

7. Feladat: Az alkalmazott neve mellett jelenjen meg a keresete: 

Megoldás: 
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SQL: select ename, 12 * sal + ifnull(comm,0) as "Annual Salary" from emp;  

XQuery:  

for $emp in //Emp  

return <Emp> {$emp/Ename} <AnnualSalary>  

 {12*number($emp/Sal)+  

 (if (exists($emp/Comm/text())) then number($emp/Comm)  

  else 0) 

  } 

 </AnnualSalary> 

</Emp> 

8. Feladat: Listázzuk ki azon alkalmazottakat, akik nevében szerepel az "AR" . 

Megoldás: 

SQL: select * from emp where ename like "%AR%" 

XQuery://Emp[contains(Ename,"AR")]  

9. Feladat: Kerresük annak a részlegnek a nevét ahol 'SMITH' dolgozik! 

Megoldás: 

SQL: select dept.dname from emp, dept where dept.deptno = emp.deptno and 

ename='SMITH'; 

XQuery: let $dept := //Emp[Ename='SMITH']/DeptNo return //Dept[DeptNo = $dept ]/Dname  

XPath:  //Dept[DeptNo = //Emp[Ename='SMITH']/DeptNo]/Dname 

10. Feladat: Listázzuk ki az összes részeleget és az ott dolgozók számát. 

Megoldás: 

SQL: select dname, count(*) from dept natural join emp group by emp.deptno; 

XQuery:  

for $dept in //Dept let $headCount := count(//Emp[DeptNo=$dept/DeptNo])  

return <Dept> 

 {$dept/Dname} 

 <HeadCount>{$headCount}</HeadCount> 

 </Dept> 

11. Feladat: Listázzuk ki a dolgozók neve mellett a menedzserük nevét is. 

Megoldás: 

SQL: select e.ename, m.ename from emp e, emp m where e.mgr = m.empno; 

XQuery:  

for $emp in //Emp  

 let $manager := //Emp[EmpNo = $emp/MgrNo] return <Emp>  

 {$emp/Ename} <Manager>{string($manager/Ename)}</Manager> 

 </Emp> 

12. Feladat: A menedzserek esetén írassuk ki az átlag, min és max keresetet. 

Megoldás: 

SQL: select count(*), round(avg(sal)), min(sal), max(sal) FROM emp WHERE 

job='MANAGER'; 

XQuery: 

let $managers := //Emp[Job='MANAGER'] return <Statistics> 

<Count>{(count($managers}</Count> <Average>{round(avg($managers/Sal))}</Average> 

<Min>{min($managers/Sal)}</Min> <Max>{max($managers/Sal))}</Max> 

 </Statistics>  

13. Feladat: Írassuk ki beosztásonként az alkalmazottak számáz, álag és min, max keresetet ott ahol 

legalább két dolgozó van. 

Megoldás: 

SQL: select job, count(*), round(avg(sal)), min(sal), max(sal) FROM emp GROUP BY job 

HAVING count(*) > 1; 

XQuery:  
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for $job in distinct-values(//Emp/Job)  

let $employees := //Emp[Job=$job] 

 where count($employees) > 1 

 return <Statistics> 

  <Job>{$job}</Job> 

  <Count>{count($employees )}</Count> <Average>{round(avg($employees /Sal))}</Average> 

<Min>{min($employees /Sal)}</Min> 

  <Max>{max($employees /Sal)}</Max> 

 </Statistics>  

14. Feladat: Részlegenként írassuk ki az ott dolgozók nevét és keresetét, illetve az össz-keresetüket. 

Megoldás: 

SQL: This must generate a nested table. 

XQuery:  

<Report> { 

 for $dept in //Dept 

 let $subtotal := sum(//Emp[DeptNo = $dept/DeptNo]/Sal)  

 return 

  <Department>  

   {$dept/Dname} 

   {for $emp in //Emp[DeptNo = $dept/DeptNo]  

    return <Emp> {$emp/Ename} {$emp/Sal} </Emp>  

    } 

    <SubTotal>{$subtotal}</SubTotal> 

  </Department> } 

  <Total>{sum(//Emp/Sal)}</Total> 

 </Report>  
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