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Motivace:  
Jedním ze způsobů jak implementovat správu XML dat je využití existujících 
relačních nebo objektově-relačních databázových systémů [3]. V dnešní době již sice 
existují efektivnější přístupy – tzv. nativní XML databáze – ale využití (objektově-) 
relačních systémů je stále v praxi nejpoužívanější technikou především proto, že 
existují jejich robustní, léty prověřené a tudíž spolehlivé aplikace, kterým v tomto 
ohledu žádná nativní XML databáze (zatím) konkurovat nemůže. 
Základní myšlenka tohoto přístupu je následující: XML data jsou uložena do relací 
zvoleného databázového systému. XML dotazy nad uloženými daty jsou 
transformovány na odpovídající SQL dotazy a z výsledných relačních dat jsou 
původní XML data zpětně zrekonstruována. Hlavním problémem je tedy určení 
nejvhodnějšího relačního schématu, tj. způsobu jakým jsou XML data do databáze 
uložena – tzv. mapování XML dat do relací. Pravděpodobně žádná z existujících 
mapovacích metod totiž není univerzálně použitelná pro libovolnou aplikaci. Každá 
se hodí pouze pro určitý typ zpracování XML dat, zatímco pro jiné může být značně 
neefektivní. Proto je třeba při procesu mapování využít maximální množství informací 
o budoucí aplikaci, popř. přímo interakci s uživatelem. 
 
Cíle projektu:  
Cílem projektu je implementace systému, který bude pro správu a dotazování XML 
dat v (objektově-)relační databázi využívat tzv. uživatelsky řízené mapování XML dat 
do relací [4], tedy mapování které je ovlivněno interakcí s uživatelem, popř. dalšími 
pomocnými informacemi. V prvé řadě bude systém podporovat netriviální množinu 
obecných mapovacích metod (např. [7]), které bude možné vzájemně kombinovat. 
Uživatel tedy bude moci nejen určit jakým způsobem má být mapováno celé schéma, 
ale prostřednictvím anotací také změnit mapování u zvolených podčástí schématu. 
Podobně bude moci specifikovat množinu typických XML dotazů (popř. jiných 
operací) nad podčástmi schématu, celým schématem nebo více schématy. A další 
vhodné informace může poskytnout množina ukázkových XML dokumentů nebo 
určení vztahů mezi prvky různých schémat. 
Informace budou využity pro definici schématu např. následujícím způsobem: 

• Specifikované mapovací metody budou přímo aplikovány na určené podčásti, 
stejně jako v existujících systémech [4]. 

• Pomocí některé z metod pro určení podobnosti XML dat [5] (nebo vlastní 
metody) systém nalezne (strukturálně a/nebo sémanticky) podobné fragmenty 
XML schématu i ve zbytku schématu a nabídne uživateli jejich uložení stejným 
způsobem. 

• Pro specifikované typické dotazy a ukázková data systém nabídne vhodné 
způsoby mapování. Pro tyto účely je možné využít např. některou 
z existujících (tzv. adaptivních) metod [6], které zkoušejí více možných 
mapování a hledají to nejefektivnější, nebo navrhnout vlastní. 

Na základě konečné volby uživatele (nebo defaultního nastavení) systém vytvoří 
výsledné relační schéma, do něhož bude možné načíst (validní) XML data a nad nimi 



se dotazovat prostřednictvím zvoleného XML dotazovacího jazyka (např. XPath). 
Vzhledem k tomu, že hlavní důraz projektu bude kladen na hledání vhodného 
mapování, v případě XML dotazů se předpokládá podpora pouze podmnožiny 
zvoleného jazyka, která umožní demonstrovat vlastnosti systému. 
 
Další požadavky na program: 

- Systém bude schopen zpracovat rozsáhlé kolekce XML dat, tj. velké XML 
dokumenty nebo velké množiny XML dokumentů. 

- Podporovaná množina obecných mapování bude rozšiřitelná.  
- Proces mapování bude využívat maximální možnou interakci s uživatelem a 

odpovídající implicitní nastavení, veškeré parametry bude možné nastavovat a 
při procesu mapování měnit. 

- Pro práci se systémem bude implementováno vhodné rozhraní. 
- Výsledné schéma (a související metadata) bude možné exportovat a přenést 

do jiného databázového systému. V ideálním případě bude systém pracovat 
pouze s metadaty popisujícími cílové schéma, která bude možné exportovat 
do SQL příkazů. 

- Součástí projektu bude ukázka efektivity mapování pro několik zvolených 
situací, tj. předvedení smysluplnosti a použitelnosti programu v praxi. 

- Program by měl být řešen jako freeware aplikace, pokud možno přenositelná. 
- Veškerá dokumentace bude v angličtině, k projektu vznikne odpovídající 

webová stránka, která jej bude detailně popisovat. 
 
Předpoklady: 
Řešitelé projektu by měli mít absolvovanou přednášku Technologie XML (PRG036) 
nebo alespoň nastudované znalosti v rozsahu skript [1]. V průběhu implementace se 
předpokládá získání potřebných znalostí v rozsahu [2]. 
 
Předpokládaný průběh práce: 

1. Analýza existujících implementací a přístupů v jednotlivých oblastech 
2. Podrobná specifikace konkrétních funkcí systému, architektury a rozhraní 

mezi jednotlivými moduly 
3. Implementace projektu 
4. Testy, ladění 
5. Analýza efektivity výsledných mapování pro několik zvolených aplikací 
6. Dokumentace (programátorská, uživatelská, instalační) 

 
Poznámka: 
Problematiku řešenou v rámci implementace projektu je možné rozšířit do 
diplomových prací. 
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