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Streszczenie: Podczas, gdy dane, krytyczne dla funkcjonowania przedsiębiorstw, 
gromadzone i przechowywane są w większości przypadków w bazach 
relacyjnych, XML stanowi niekwestionowany standard wymiany informacji w 
sieci Internet. Dla zapewnienia niezawodności wymiany konieczna staje się 
weryfikacja dokumentów XML w oparciu o powiązane schematy danych. Artykuł 
skupia się na analizie metod tworzenia schematów w oparciu strukturę relacyjnej 
bazy danych. 

 

Abstract: While the majority of business data is stored in relational databases 
today, XML text format has become the standard for exchanging and querying 
information over the Web. XML data increasingly relies on accompanying XSD 
schema specifications to ensure meaningful exchanges of information. This paper 
focuses on the analysis of creation a schema based upon an relational database 
structure. 
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Wprowadzenie 
 

Rozpoczęte jeszcze w latach 60-tych XX w. prace nad językami 
znacznikowymi doprowadziły do powstania standardu XML, języka 
stanowiącego uniwersalny format wymiany informacji. Podczas, gdy krytyczne 
dane przedsiębiorstw przechowywane są zwykle w strukturach relacyjnych przy 
wykorzystaniu dostępnych systemów zarządzania bazami danych (DBMS), 
główny nacisk w przypadku technologii XML położony jest na wymianę danych 
oraz użycie w systemach zarządzania treścią. Ponieważ formaty zapisu danych 
zawartych w bazach relacyjnych nie są ze sobą kompatybilne, XML, jako 
narzędzie opisu danych, może stanowić pomost pomiędzy tymi systemami, 
umożliwiając wymianę informacji w środowiskach heterogenicznych.  

Dalszy, dynamiczny rozwój technologii doprowadził do zmiany 
paradygmatu funkcjonowania XML jako narzędzia przeznaczonego wyłącznie do 
wymiany danych. Ze względu na swą elastyczność, XML jest coraz częściej 
wykorzystywany również jako narzędzie umożliwiające gromadzenie 
i przechowywanie informacji. Zrodziło to konieczność opracowania metod 
umożliwiających konwersję danych zapisanych w bazach relacyjnych do postaci 
hierarchicznej, reprezentowanej przez struktury XML. Dla zapewnienia 
zgodności opisu informacji, konieczne stało się użycie języka opisu struktury 
danych. Wykorzystywany w początkowym okresie język DTD (Dokument Type 
Definition), będący częścią standardu XML, ze względu na swe ograniczenia nie 
umożliwiał w pełni na przeprowadzenie procesu prawidłowego modelowania 
danych XML zgodnych ze strukturą relacyjną. Dopiero opracowanie standardu 
XML Schema (XSD – Extensible Stylesheet Definition) doprowadziło do 
powstania narzędzia, które dostarczyło środki umożliwiające precyzyjną definicję 
struktury, zawartości oraz semantyki opisywanych dokumentów XML. Pozwoliło 
to na określanie formalnej struktury dokumentu, definiując każdy występujący 
element, zbiór atrybutów oraz ich dopuszczalnych wartości. 

 
Metodyka tworzenia schematu XML 
 
Konwersja danych do modelu hierarchicznego rodzi potrzebę zdefiniowania 
schematu opisu struktury danych oraz typu i zakresu prezentowanych informacji, 
zgodnych ze schematem modelu relacyjnego. Specyfikacja języka XSD dostarcza 
zestawu narzędzi dla poprawnego odwzorowania elementów modelu relacyjnego 
(tabele, kolumny) wraz z zachowaniem występujących zależności oraz 
integralności istniejących danych. Realizowane jest to z jednej strony poprzez 
możliwość zastosowania określonego zestawu elementów oraz atrybutów języka 
XSD (key, unique, field, selector), umożliwiających wymuszenie unikalności 
wartości elementu (idea klucza własnego z modelu relacyjnego), z drugiej zaś 
strony poprzez określenie relacji zależności pomiędzy elementami schematu 
hierarchicznego (keyref, refer, selector, field), odzwierciedlającymi związki 
występujące w modelu relacyjnym. 
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Należy zauważyć, iż ze względu na specyfikę i różnorodność systemów DBMS, 
niemożliwym wydaje się opracowanie jednolitych zasad tworzenia schematów. 
Istniejące rozwiązania realizują funkcje konwersji pomiędzy schematami danych 
najczęściej w oparciu o: 
− model hierarchiczny (hierarchical schema model), w którym odwzorowanie 

elementów struktury relacyjnej do struktury hierarchicznej następuje 
w oparciu o deklarację elementów i/lub zbioru atrybutów języka XSD, 
natomiast integralność referencyjna pomiędzy tabelami modelu relacyjnego 
zachowana jest przy użyciu dostępnych konstrukcji językowych schematu 
(elementy i atrybuty: key, unique, keyref, selektor, field, refer, xpath) 
(Rysunek 2 oraz  

− Rysunek 4), 

− model płaski (flat schema model), odnoszący się do standardu ISO-ANSI [5], 
definiujący zasady mapowania bazy danych do schematu XML, w którym 
integralność referencyjna danych zachowana jest bez użycia dostępnych 
konstrukcji językowych XSD, natomiast występujące zależności definiowane 
są przy użyciu składni annotation/appinfo, gdzie deklaruje się klucze własne 
oraz klucze obce wiążące poszczególne elementy, odzwierciedlając tym 
samym zależności występujące w strukturze relacyjnej (zobacz Rysunek 3). 

<xs:element name="Tabela1"> 
 <xs:complexType><xs:sequence> 
   <xs:element name="T1Kolumna1"/> 
   <xs:element name="T1Kolumna2"/> 
   <xs:element name="T1KolumnaN"/> 
 </xs:sequence></xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Tabela2"> 
 <xs:complexType><xs:sequence> 
   <xs:element name="T2Kolumna1"/> 
   <xs:element name="T2Kolumna2"/> 
   <xs:element name="T2KolumnaN"/> 
 </xs:sequence></xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:key name="Tabela1_PK"> 
 <xs:selector xpath=".//Tabela1"/>  
 <xs:field xpath="T1Kolumna1"/>  
</xs:key> 
<xs:key name="Tabela2_PK"> 
 <xs:selector xpath=".//Tabela2"/>  
 <xs:field xpath="T2Kolumna1"/>  
</xs:key> 
<xs:keyref refname="T1-T2" refer="Tabela1_PK"> 
 <xs:selector xpath=".//Tabela2"/>  
 <xs:field xpath="T2Kolumna2"/>  
</xs:keyref> 
Rysunek 2. Model hierarchiczny XSD (hierarchical schema model) reprezentacji struktury 

bazy relacyjnej. Źródło: opracowane własne. 
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<xsd:annotation> 
 <xsd:appinfo> 
  <sql:relationship name=”Tabela1-Tabela2” 
   parent=”Tabela1” parent-key=”T1Kolumna1” 
   child=”Tabela2” child-key=”T2Kolumna2”/> 
 </xsd:appinfo> 
</xsd:annotation> 
<xsd:element name=”Tabela1”> 
 <xsd:complexType><xsd:sequence> 
   <xsd:element name=”T1Kolumna1”/> 
   <xsd:element name=”T1Kolumna2”/> 
   <xsd:element name=”T1KolumnaN”/> 
   <xsd:element ref=”Tabela2” 
    sql:relationship=”Tabela1-Tabela2”/> 
 </xsd:sequence></xsd:complexType> 
</xsd:element> 
<xsd:element name=”Tabela2”> 
 <xsd:complexType><xsd:sequence> 
   <xsd:element name=”T2Kolumna1”/> 
   <xsd:element name=”T2Kolumna2”/> 
   <xsd:element name=”T2KolumnaN”/> 
 </xsd:sequence><xsd:complexType> 
</xsd:element> 
Rysunek 3. Model płaski XSD (flat schema model) reprezentacji struktury bazy relacyjnej. 

Źródło: opracowane własne. 
Odwzorowanie elementów modelu relacyjnego realizowane może być 

zarówno poprzez zastosowanie deklaracji elementów, jak i zbioru atrybutów 
w schemacie XML. Ze względu jednak na istniejące ograniczenia w użyciu 
atrybutów, wynikające ze składni języka XSD, a także ze względu poprawę 
czytelności zapisu, preferowane jest wykorzystanie wyłącznie deklaracji 
elementów. Dla tak przyjętych założeń, algorytm tworzenia schematu XML na 
podstawie struktury relacyjnej bazy danych można określić w sposób następujący 
(zobacz  

Rysunek 4): 
1. W tworzonym dokumencie XSD dodaj element reprezentujący relacyjny 

model danych (DataSet). 
2. Dla każdej tabeli z modelu relacyjnego dodaj element potomny w DataSet 

(Tabela1..TabelaN). 
3. W każdym z elementów Tabela1..TabelaN utwórz elementy potomne 

zawierające deklaracje kolumn, odnoszących się do tabeli relacyjnej. 
4. Dla każdego klucza własnego występującego w tabelach modelu relacyjnego 

dodaj element potomny (Tabela1-PK..TabelaN-PK) w elemencie DataSet, 
wymuszający unikalność danych. 

5. Dla odwzorowania zależności występujących w schemacie relacyjnym oraz 
zachowania istniejących więzów integralności, utwórz elementy potomne 
(Tabela1-TabelaN-PK-FK) w DataSet, określając jednocześnie referencje do 
kluczy własnych (Tabela1-PK..TabelaN-PK). 
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Rysunek 4. Hierarchia zależności elementów schematu XML. 
Źródło: opracowanie własne. 

Zaproponowany algorytm oparty jest na modelu hierarchicznym. Użycie 
modelu płaskiego uwarunkowane jest implementacją standardu SQL/XML 
w systemie zarządzania bazą danych. 

Badanie poprawności transformacji struktury relacyjnej 

Praktyczna realizacja tworzenia schematu XML w oparciu o relacyjną 
strukturę danych wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia szeregu kwestii, 
których podłoże tkwi przede wszystkim w różnicach występujących w językach 
modelowania danych relacyjnych (DDL) i hierarchicznych (XSD) oraz użytej 
metodzie dostępu do danych. Szczegółowa analiza tych zagadnień pozwala 
określić klasy problemów, jakie należy rozwiązać przed przystąpieniem 
do konwersji schematów. W szczególności jest to:  
− określenie metody dostępu do DBMS (API, ADO, ODBC, JDBC) oraz 

uwzględnienie ograniczeń z tego wynikających, 

Baza danych 

Tabela1 

TabelaN 

T1-Kolumna1 

T1-KolumnaN 

TN-Kolumna1 

TN-KolumnaN 

Tabela1-PK 

TabelaN-PK 

Tabela1-TabelaN-PK-FK 

deklaracje tabel i kolumn 

deklaracje więzów integralności 
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− wybór elementów struktury relacyjnej podlegających transformacji (tabele 
użytkownika, widoki, tabele systemowe) przy jednoczesnym uwzględnieniu 
praw dostępu (w zależności od stosowanego DBMS), 

− odwzorowanie elementów schematu struktury relacyjnej (tabele, kolumny) 
przy pomocy deklaracji elementów, atrybutów lub ich kombinacji 
w schemacie XML, 

− odwzorowanie relacji mnogościowych oraz zachowanie więzów integralności 
(deklaracja kluczy własnych, kluczy obcych oraz występujących zależności), 

− tworzenie elementów i atrybutów dla wartości pustych oraz wartości null, 
− dobór nazw dla elementów i atrybutów (eliminacja kolizji nazw),  
− konwersja typów danych, formatu oraz zakresu dopuszczalnych wartości, 

w szczególności wartości binarnych oraz formatu daty i czasu. 
W chwili obecnej dostępny jest na rynku szeroki wachlarz narzędzi 

realizujących tworzenie schematu XML na podstawie struktur relacyjnej bazy 
danych. W części praktycznej pracy dokonano, zatem próby utworzenia 
dokumentu XSD w oparciu o wybrane aplikacje: Altova XMLSpy (SPY), 
Microsoft Visual Studio (MVS) oraz Oxygen (OXG). Dla celów przeprowadzenia 
eksperymentu wykorzystano fragment systemu ewidencji szkoleń pracowniczych 
(SESP), zaimplementowany w DBMS Access. Rysunek 5 przedstawia strukturę 
tabel SESP podlegających konwersji do schematu XML. 

 
Rysunek 5. Relacyjny model systemu ewidencji szkoleń pracowniczych (SESP). 

Źródło: opracowane własne. 
W wyniku wykonanych transformacji zostały utworzone dokumenty XSD 

(ogx.xsd, mvs.xsd, spy.xsd), zawierające odwzorowanie schematu relacyjnego do 
schematu XML. Wybrane schematy, (z których usunięto fragmenty kodu, dla 
zwiększenia czytelności) przestawiono na rysunkach (Rysunek 6, Rysunek 7) 
(ograniczona objętość pracy nie pozwoliła na umieszczenie obszernego 
dokumentu utworzonego przy użyciu narzędzia OGX). 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns=http://tempuri.org/DataSet.xsd 
 xmlns:mstns=http://tempuri.org/DataSet.xsd 
 xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
 xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" 
 targetNamespace=http://tempuri.org/DataSet.xsd 
 elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="qualified" 
 id="DataSet"> 
 <xs:element name="DataSet" msdata:IsDataSet="true"> 
  <xs:complexType><xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="Pracownik"> 
     <xs:complexType><xs:sequence> 
       <xs:element name="Id" 
type="xs:int" msdata:AutoIncrement="true"/> 
       <xs:element name="Nazwisko" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element name="Imie" 
type="xs:string"/> 
       <xs:element 
name="Stanowisko" type="xs:string"/> 
     </xs:sequence></xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Szkolenie"> 
     <xs:complexType><xs:sequence> 
       <xs:element name="Id" 
type="xs:int" msdata:AutoIncrement="true"/> 
       <xs:element name="Temat" 
type="xs:string""/> 
       <xs:element 
name="DataRozpoczecia" type="xs:dateTime"/> 
       <xs:element 
name="LiczbaGodzin" type="xs:short"/> 
     </xs:sequence></xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="Uczestnik"> 
     <xs:complexType><xs:sequence> 
       <xs:element 
name="IdSzkolenia" type="xs:int"/> 
       <xs:element 
name="IdPracownika" type="xs:int"/> 
     </xs:sequence></xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:choice></xs:complexType> 
  <xs:unique name="DataSetKey1" 
msdata:PrimaryKey="true"> 
   <xs:selector xpath=".//mstns:Pracownik"/> 
   <xs:field xpath="mstns:Id"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="DataSetKey2" 
msdata:PrimaryKey="true"> 

http://tempuri.org/DataSet.xsd
http://tempuri.org/DataSet.xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://tempuri.org/DataSet.xsd
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   <xs:selector xpath=".//mstns:Szkolenie"/> 
   <xs:field xpath="mstns:Id"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="DataSetKey3" 
msdata:PrimaryKey="true"> 
   <xs:selector xpath=".//mstns:Uczestnik"/> 
   <xs:field xpath="mstns:IdSzkolenia"/> 
   <xs:field xpath="mstns:IdPracownika"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:keyref name="SzkolenieUczestnik" 
refer="DataSetKey2"> 
   <xs:selector xpath=".//mstns:Uczestnik"/> 
   <xs:field xpath="mstns:IdSzkolenia"/> 
  </xs:keyref> 
  <xs:keyref name="PracownikUczestnik" 
refer="DataSetKey1"> 
   <xs:selector xpath=".//mstns:Uczestnik"/> 
   <xs:field xpath="mstns:IdPracownika"/> 
  </xs:keyref> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

Rysunek 6. Schemat XML SESP uzyskany przy użyciu Microsoft Visual Studio. Baza 
danych: Microsoft Access, metoda dostępu: ODBC. Źródło: opracowane własne. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="Pracownik"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Id"> 
    <xs:element name="Nazwisko"> 
    <xs:element name="Imie"> 
    <xs:element name="Stanowisko"> 
    <xs:element ref="Uczestnik" minOccurs="0" 
/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:key name="Pracownik_PK"> 
   <xs:selector xpath="."/> 
   <xs:field xpath="Id"/> 
  </xs:key> 
  <xs:keyref name="Pracownik_To_Uczestnik" 
refer="Pracownik_PK"> 
   <xs:selector xpath="Uczestnik"/> 
   <xs:field xpath="IdPracownika"/> 
  </xs:keyref> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="Szkolenie"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Id"> 
    <xs:element name="Temat"> 
    <xs:element name="DataRozpoczecia"> 
    <xs:element name="LiczbaGodzin"> 
    <xs:element ref="Uczestnik" 
minOccurs="0"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:key name="Szkolenie_PK"> 
   <xs:selector xpath="."/> 
   <xs:field xpath="Id"/> 
  </xs:key> 
  <xs:keyref name="Szkolenie_To_Uczestnik" 
refer="Szkolenie_PK"> 
   <xs:selector xpath="Uczestnik"/> 
   <xs:field xpath="IdSzkolenia"/> 
  </xs:keyref> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="Uczestnik"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="IdSzkolenia"> 
    <xs:element name="IdPracownika"> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema


 

 220 

   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:key name="Uczestnik_PK"> 
   <xs:selector xpath="."/> 
   <xs:field xpath="IdSzkolenia"/> 
   <xs:field xpath="IdPracownika"/> 
  </xs:key> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

Rysunek 7. Schemat XML SESP uzyskany przy użyciu Altova XMLSpy. Baza danych: 
Microsoft Access, metoda dostępu: ADO.Źródło: opracowane własne. 

Dokonując analizy uzyskanych wyników należy stwierdzić, iż żadne 
z wykorzystanych narzędzi nie pozwoliło w pełni na uzyskanie całkowicie 
poprawnych rezultatów. Mimo niewielkiego stopnia złożoności struktury 
relacyjnej (Rysunek 5), zaobserwować można szereg niezgodności 
w utworzonych schematach, wśród których najważniejsze to: 
− błędna interpretacja występującej w bazie danych relacji m-n (SPY), 
− brak zachowania więzów integralności w odwzorowywanej strukturze 

relacyjnej (OGX), 
− nieprawidłowe mapowanie typów danych (MVS), 
− niepoprawne określenie zakresu dla danych znakowych oraz dopuszczalnych 

wartości dla danych numerycznych (MVS), 
− brak określenia wymaganych wartości w schemacie XML, w szczególności 

dla mapowanych kluczy własnych (MVS, OGX).  
Należy stwierdzić, iż wymienione nieprawidłowości, mimo zastosowania 

narzędzi mających charakter komercyjny, nie pozwalają bezpośrednio na 
wykorzystanie utworzonych schematów XML. Dla uzyskania pełnej ich 
zgodności ze strukturą bazy danych niezbędne są dodatkowe modyfikacje 
wygenerowanych przez badane aplikacje dokumentów XSD. Uzyskane rezultaty 
mogą jednak stanowić punkt wyjściowy na drodze do tworzenia schematów 
zgodnych z relacyjną strukturą danych. 

Wnioski 

Gromadzenie i przechowywanie danych, będące dotychczas domeną 
relacyjnych baz danych, możliwe jest również przy użyciu XML, języka 
deklaratywnego stworzonego dla semantycznego opisu prezentowanych 
informacji. Proces wymiany danych pomiędzy strukturą XML, a bazami danych 
powinien zostać poprzedzony wcześniejszym zdefiniowaniem schematu 
opisującego charakter przechowywanych wartości. Można to uczynić dokonując 
odwzorowania struktury bazy relacyjnej do standardu XSD. 

Badanie poprawności konwersji schematu dla wybranych narzędzi 
realizujących tą funkcję pokazało, iż w każdym przypadku uzyskano wyniki 
dalekie od oczekiwań. Zasadnicze przyczyny tego stanu wynikają przede 
wszystkim z ograniczonej funkcjonalności interfejsów dostępu do struktur 
relacyjnych baz danych oraz różnic pomiędzy językami DDL i XSD, 
wykorzystywanymi w modelowaniu struktur relacyjnych i hierarchicznych. 
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W efekcie może to prowadzić do problemów związanych z utrzymaniem 
spójności i integralności danych zawartych w strukturach XML.  

Rozwiązaniem może stać się gromadzenie i przechowywanie informacji 
w dedykowanych bazach danych XML, zachowujących strukturę dokumentu, co 
w efekcie eliminuje potrzebę konwersji pomiędzy formatami opisu danych. Na 
rynku dostępnych jest szereg produktów natywnych baz danych, jednakże na 
chwilę obecną nie istnieje jednolity standard języka kwerend (XQuery), co może 
uniemożliwiać szersze wykorzystanie tego rozwiązania. 
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