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Abstrakt 

Cieľom tejto práce je porovnanie výkonnosti informačného systému implementovaného 

v prostredí XQuery oproti klasickým systémom, ktoré používajú relačný databázový systém. 

V prvej časti sa nachádza všeobecný popis XML ako aj jeho použitie pre potreby databázy. 

Nasleduje časť predstavujúca jazyk XQuery ako alternatívu pre relačné databázové systémy 

a jeho implementáciu v systéme. Ďalej sú predstavené databázové systémy, ktoré sú použité 

pri testovaní v tejto práci. Medzi relačnými sú to Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, 

SQLite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access a DB2. Ako natívne XML databázy boli 

použité BaseX a Sedna Native database. Výsledkom je porovnanie časovo náročných operácii 

ako je napríklad zálohovanie tisícok záznamov, porovnanie reakčných časov jednotlivých 

systémov pri READ/WRITE operáciách, a na koniec aj porovnanie rýchlosti dotazov od 

jednoduchých až po tie zložitejšie. 

Kľúčové slová: XQuery, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, 

PostgreSQL, Microsoft Access, IBM DB2, DBMS, testovanie, relácia 

 

Abstract 

The purpose of this study is to compare performance of the information system implemented 

in Xquery language compared to classic relational database systems. In the first chapter there 

is common description of XML format and its usage as a database. Next part describes 

XQuery language as an alternative to relational databases and its implementation in this 

system.  Next, there is a chapter where are introduced database systems, which are used in 

this study testing: Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, PostgreSQL, 

Microsoft Access and DB2. BaseX and Sedna Native Database are used as native databases in 

this study. The outcome of the performed study is to compare time-consuming operations 

such as backup of thousands records, comparing response time of each system when 

READ/WRITE operations are executed, and at the end comparing of speed of the queries 

from the simple ones to the more complicated ones.   

Keywords: XQuery, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite, MySQL, 

PostgreSQL, Microsoft Access, IBM DB2, DBMS, testing, relation 
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1 Úvod 
XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, 

ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C
1
 ako pokračovanie jazyka SGML

2
 a 

zovšeobecnenie jazyka HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích 

jazykov na rozličné účely a široké spektrum rôznych typov údajov.  

Jazyk je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na zverejňovanie 

dokumentov. Tento jazyk umožňuje opísať štruktúru dokumentu z hľadiska vecného obsahu 

jednotlivých častí a nezaoberá sa sám osebe vzhľadom dokumentu alebo jeho časti. Vzhľad 

dokumentu sa potom definuje pripojeným štýlom. Ďalšou možnosťou je pomocou rôznych 

štýlov vykonať transformáciu do iného typu dokumentu alebo do inej štruktúry XML. 

       Jazyk XML nemá žiadne preddefinované značky
3
 a tiež jeho syntax je podstatne 

prísnejšia ale aj jednoduchšia ako syntax HTML. 

1.1 XML  

       Sila XML je najmä v jeho hierarchickej štruktúre a pomerne jednoduchom spôsobe 

zápisu. Umožňuje opisovať alebo označovať ľubovoľné dáta a prenášať ich medzi rôznymi 

aplikáciami a platformami. Hlavnou ideou XML je oddelenie obsahu a vzhľadu dát. 

Spojovacím mostom je XSL
4
, ktorý umožňuje vytvárať množstvo výstupných formátov.  

       XML je formát súboru obsahujúci dáta. Zvláštnym ho robí to, že je široko prijímaný ako 

štandard so schopnosťou existencie na akejkoľvek platforme a je používaný veľkým a stále 

rastúcim počtom aplikácií. V neposlednom rade, má tento formát širokú podporu 

v programovacích jazykoch. 

       Špecifikácia XML je popísaná odporučením konzorcia W3C. Tento jazyk nám dovoľuje 

vytvárať štruktúrované dokumenty veľmi flexibilným spôsobom. Dá sa použiť k vytváraniu 

dokumentov, ktoré sa zdanlivo podobajú dokumentom HTML, jazyk XML sa však od HTML 

líši a používa sa k zásadne iným účelom. Táto podobnosť má korene v rovnakých rodičoch – 

obidva jazyky sú odvodené od štandardu definície jazyka SGML. Ten sám o sebe nie je 

žiadny jazyk, ale iba spôsob definovania jazykov vyvinutých podľa jeho obecných princípov. 

Existuje tu však dôležitý rozdiel v tom, akým spôsobom sú jazyky XML a HTML odvodené 

od SGML. XML je podmnožina SGML – ľahšia verzia, ktorá bola oproti SGML 

zjednodušená, aby umožňovala použitie na sieti WWW, ale aj ako formát výmeny dát. Toto 

zjednodušenie robí zápis dokumentov vychádzajúcich z XML jednoduchším. Oproti tomu 

jazyk HTML je aplikáciou SGML – je to teda konkrétny jazyk, ktorý dodržuje štandard 

SGML. 

       XML a HTML v skutočnosti slúžia veľmi odlišným účelom. Dokument HTML obsahuje 

značky indikujúce, ako má byť dokument naformátovaný, neobsahuje však žiadne informácie 

o vlastnom obsahu. Inými slovami HTML obsahuje iba informácie o zobrazení dát a 

neobsahuje údaje o tom, o aké dáta ide. XML sa pokúša oddeliť obsah a jeho reprezentáciu. 

Dokumenty XML obsahujú informácie v štruktúrovanej forme, ktorá sa zdanlivo podobá 

HTML. Dôležitým rozdielom je fakt, že môžeme definovať svoje vlastné značky, ktoré určujú 

štruktúru dát. Dokumenty XML sa dajú previesť do HTML tak, že sa k dokumentu priradí štýl 

v jazyku XSL, pričom štýl bude obsahovať informácie o tom, ako túto stránku zobraziť. 

                                                 
1
 World Wide Web Consortium – Medzinárodná skupina pre štandardizáciu World Wide Web. 

2
 Standard Generalized Markup Language – je univerzálny značkovací metajazyk. 

3
 Tagy, názvy jednotlivých elementov. 

4
 eXtensible StylesheetLanguage – je jazyk popisujúci transformáciu XML do iného formátu. 
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1.2 Pravidlá jazyka XML 

Každý dokument XML sa skladá z kombinácie dát značiek a znakov. Značky dávajú 

dokumentu XML štruktúru, zatiaľ čo znaky predstavujú vlastný obsah. Všetky XML 

dokumenty spĺňajúce špecifikáciu XML musia dodržiavať isté pravidlá aby boli považované 

za správne štruktúrované . 

 I. Každý element XML musí mať začiatočnú aj koncovú značku. „Prázdne“ elementy bez 

koncovej značky (<IMG> alebo <HR> v jazyku HTML) nie sú v XML povolené. Existuje 

však skrátený zápis, ktorý sa dá použiť v prípade, keď daný element neobsahuje žiadne 

dáta. Namiesto <empty></empty> môžeme použiť alternatívu <empty />. Tieto dve 

možnosti sa považujú za zhodné. 

 II. Dokument XML musí obsahovať jediný pár značiek (skladajúci sa zo začiatočnej a 

koncovej značky), tzv. koreňový element dokumentu, v ktorom sú všetky ostatné 

elementy vložené. Na koreni nemôže byť viac elementov. 

 III. Počiatočné a koncové značky každého elementu musia byť riadne vnorené, pričom 

vnorený element musí byť celý obsiahnutý vo svojom nadradenom elemente. Inými 

slovami, počiatočné a koncové značky vložených elementov sa nesmú prekrývať ako to 

bolo povolené v HTML. To zaisťuje hierarchickú štruktúru dokumentu XML. 

Ak dokument XML spĺňa tieto pravidlá, potom je správne štruktúrovaný. Dokument 

XML sa označuje za platný, keď je správne štruktúrovaný a zároveň spĺňa požiadavky DTD
5
. 

1.3 XML databázy 

       XML dokument je databáza [1] iba v tom najvoľnejšom slova zmysle. Je to kolekcia dát. 

V mnohých prípadoch to ale nerobí dokument odlišným od ostatných súborov, v podstate 

všetky obsahujú akýsi druh dát. Ako databázový formát má XML niekoľko výhod. Napríklad 

je prenosná medzi platformami vďaka Unicode
6
 a môže popisovať dáta v stromovej alebo 

grafovej štruktúre. Má ale aj svoje nevýhody, medzi ktoré patrí pomalý výkon pri prístupe 

k dátam z dôvodu parsovania a konverzie textu.                                                  

       Podstatnejšou otázkou ale je, či XML a technológie k nej patriace naozaj predstavujú 

plnohodnotnú databázu. Odpoveď by zrejme nebola jednoznačná. Na jednej strane XML 

poskytuje mnoho vecí, ktoré databázy bežne poskytujú a to dátové úložisko (XML 

dokumenty), schémy (DTD, XML Schema
7
), dotazovacie jazyky (XQuery, XPath, QUILT, 

XML-QL), programovacie rozhrania (SAX, DOM, JDOM) a iné. Na druhej strane ale takejto 

databáze veľa vecí chýba, ako výkonné úložisko, indexy, bezpečnosť, transakcie, integrita dát, 

viacpoužívateľský prístup, triggery a ďalšie.                                                          

1.3.1 Natívne XML databázy        

       Aj z dôvodu vyššie uvedených nedostatkov samotných XML dokumentov, vznikli 

natívne XML databázy, tiež známe pod skratkou NXD
8
. Sú to databázy špeciálne 

                                                 
5
 Document Type Definition – je jazyk pre popis štruktúry XML dokumentu. 

6
 Unicode je medzinárodný štandard, ktorého cieľom je definovať kódovaciu schému schopnú reprezentovať    

väčšinu znakov používaných v písaných jazykoch spolu s inými symbolmi.   
7
 XML Schema  - popisuje štruktúru XML. Jedná sa o novšiu a vybavenejšiu alternatívu DTD. 

8
 NXD – Native XML Database 
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prispôsobené pre ukladanie XML dokumentov do pamäte. Tak ako aj ostatné databázy, 

podporujú prostriedky ako transakcie, bezpečnosť, viacpoužívateľský prístup, programovacie 

rozhrania, dotazovacie jazyky a iné. Jediný rozdiel je v tom, že vnútorný model je založený na 

XML a nie na relačnom modeli, pokiaľ máme na mysli porovnanie s relačnou databázou.    

       Existujú však aj tzv. XML–enabled DB. Sú to databázy [2], do ktorých sa zapisujú XML 

vo forme tradičných databáz (napr. ako do relačnej databázy), pričom prijímajú XML ako 

vstup a vizualizujú XML ako výstup. XML- enabled databázy obsahujú rozšírenie, ktoré 

umožňuje prenos dát medzi XML dokumentmi a ich vlastnou dátovou štruktúrou. V tejto 

práci sa tomuto typu XML databázy nevenuje. Rozdiel medzi natívnymi XML databázami 

a XML- enabled databázami sa stále zmenšuje.                                                                                                                                               

       Termín „natívna XML databáza“ bola prvý krát spomínaná v obchodnej kampani pre 

Tamino, čo je natívna databáza od firmy Software AG. Možno aj vďaka celkovému úspechu 

tejto kampane sa tento termín zaužíval medzi vývojármi podobných produktov. Nevýhodou 

tohto faktu sa ale stalo, že vďaka obchodnému zákonu nikdy tento termín nedostal formálnu 

technickú definíciu. Jedna možná definícia [3] natívnej databázy (podľa členov XML:DB) je 

takáto: 

 Na ukladanie a dotazovanie XML dát sa používa logický model XML. Zahrňuje 

minimálne elementy, atribúty, obsah elementov typu PCDATA
9
 a usporiadanie 

elementov. Modely sú obvykle implementované pomocou DOM alebo SAX. 

 XML dokument  je základnou jednotkou logickej pamäte. 

 Na uloženie XML dát nemusí byť využitý relačný, sieťový alebo hierarchický dátový 

model (v zmysle príslušných databáz). 

       Pojem „natívna databáza“ nie je úplne technický pojem, a rôzne skupiny ju definujú 

rôzne. V podstate je to databáza dizajnovo špecifická pre ukladanie a získavanie XML 

dokumentov . Databázové systémy sú už dlhú dobu centrálnou časťou počítačových aplikácií. 

Databázu môžeme definovať ako kolekciu dát,  ktoré môžeme modifikovať a vykonávať nad 

nimi dotazy. Z tejto definície je zrejmé, že natívna databáza teda obsahuje kolekciu XML 

dokumentov, respektíve XML dát.  

1.3.2 Indexovanie XML dokumentov              

Všetky natívne XML databázy podporujú indexovanie ako spôsob zrýchlenia vykonávania 

dotazov. Existujú tri typy indexov [4]: 

 Hodnotové indexy – indexujú textové a atribútové hodnoty a používajú sa pre dotazy 

typu „Nájdi všetky elementy alebo atribúty, ktorých hodnota je 

'Santa Cruz' “. 

 Štrukturálne indexy – indexujú polohu elementu alebo atribútu a sú využívané pri 

dotazov typu „Nájdi všetky elementy typu Adresa“. Hodnotové 

a štrukturálne indexy sú kombinované pre dotazy ako „Získaj všetky elementy 

typu Mesto, ktorých hodnota je 'Santa Cruz'“. 

                                                 
9
 Parsed Character Data – je termín používaný pre textové dáta, ktoré budú parsované XML parserom  
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 Full -Text indexy – indexujú sa individuálne značky v textových a atribútových 

hodnotách a sú používané pre dotazy typu: „Nájdi všetky dokumenty, ktoré 

obsahujú slová 'Santa Cruz'“ alebo v konjukcii so štrukturálnymi indexmi „Získaj 

všetky dokumenty, ktoré obsahujú slová 'Santa Cruz' v elemente 

typu Adresa.“ 

Väčšina natívnych databáz podporuje hodnotové aj štrukturálne indexy, menej ich už 

používa Full –Text indexy. 

1.4 XQuery 

       Dokument XML môže predstavovať takmer čokoľvek a užívatelia, ktorí používajú 

dotazavocí jazyk nad XML očakávajú, že tento jazyk poskytne vhodné možnosti tvorby 

dotazu nech dokument obsahuje akékoľvek informácie.  

       XQuery je dotazovací jazyk založený práve na štruktúre XML dokumentu a jeho obsah 

vplýva na tvorbu dotazu. Presnejšie je XQuery definované v štandarde XQuery 1.0 a XPath 

2.0 Data Model, ktorý reprezentuje štruktúru dokumentu ako usporiadaný, značený strom, 

v ktorom uzly majú identitu a môžu byť asociované s jednoduchými i komplexnými typmi. 

XQuery sa používa na dotazovanie nad XML dátami, ktoré buď nemajú žiadnu schému alebo 

môžu byť riadené schémou XML Schema, prípadne schémou DTD. Za povšimnutie stojí, že 

dátový model používaný XQuery je odlišný od klasického relačného modelu, ktorý nemá 

žiadnu hierarchiu, jeho poradie záznamov je nepodstatné a nepodporuje identitu. XQuery je 

funkcionálny jazyk – namiesto vykonávania príkazov ako to robia procedurálne jazyky, každý 

dotaz je výraz ktorý je vyhodnotený a výrazy môžu byť kombinované vcelku flexibilne 

s inými výrazmi pre vytvorenie nového, možno zložitejšieho dotazu.      

1.4.1 Potreba XML dotazovacieho jazyka 

       V jeho počiatkoch sa skupina s názvom XML Query Working Group zaoberala otázkou, 

či je XML dostatočne odlišný formát od ostatných, aby potrebovala svoj vlastný dotazovací 

jazyk. Jazyk SQL[SQL99] je pevne stanovený štandard pre získavanie informácií z relačných 

databáz a nedávno bol rozšírený o nové možnosti nazývané štrukturálne typy, ktoré podporujú 

vnorené štruktúry podobné vnoreniu elementov v XML. Ak by SQL mohol byť ďalej 

rozšíriteľný aby splňoval požiadavky pre dotazovanie nad XML, vývojári by 

mohli investovať do ďalšej SQL implementácie a užívatelia by mohli použiť tieto nové 

schopnosti SQL pre prácu s XML bez toho aby sa museli učiť kompletne nový jazyk.  
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1.5 Porovnanie relačných a XML dotazov 

  Vďaka týmto úvahám spomínaná skupina uskutočnila výskum rozdielov medzi XML 

a relačným dátovým modelom. Niektoré z významných rozdielov týchto modelov sú uvedené 

nižšie [4]. 

 Relačné dáta sú „flat“
10

 – to znamená, že sú organizované vo forme 

dvojdimenzionálneho poľa riadkov a stĺpcov. Naopak, XML dáta sú zahniezdené a ich 

hĺbka zahniezdenia môže byť nepravidelná a nepredvídateľná.  Relačné databázy 

môžu prezentovať zahniezdené dátové štruktúry pomocou štruktúrovaných typov 

alebo tabuliek s cudzími kľúčmi, ale je zložité prehľadávať tieto štruktúry pre objekty, 

ktoré sú v neznámej hĺbke vnorenia. Na druhej strane, v XML je prirodzené hľadať 

objekty, ktorých pozícia v hierarchii dokumentu je neznáma. Príklad takéhoto dotazu 

môže vyzerať nasledovne. 

           Príklad  1:  Nájdi všetky červené veci  

//*[@color = "Red"] 

Tento dotaz by bol omnoho zložitejšie reprezentovaný v relačnom dotazovacom     

jazyku. 

   

 Relačné dáta sú pravidelné a homogénne. Každý riadok tabuľky má rovnaké stĺpce, 

s rovnakými názvami a typmi. To umožňuje vznik metadát – t.j. informácií, ktoré 

popisujú štruktúru dát. Metadáta sú oddelené od samotných dát a sú uložené 

v oddelenom katalógu. Na druhej strane XML dáta sú nepravidelné a heterogénne. Pre 

príklad, každá inštancia webovej stránky alebo knihy môže mať rozdielnu štruktúru 

a musí preto popisovať svoju vlastnú štruktúru. Vo výsledku, pomer metadát k dátam 

je omnoho väčší v XML ako v relačných databázach, a preto v XML sú metadáta 

radšej distribuované vo forme tagov ako oddelené od dát. V XML je prirodzené 

dotazovať sa na metadáta aj na samotné dáta spolu. Ukážka je znázornená nižšie. 

           Príklad  2: Spoločný dotaz na dáta a metadáta 

/inventory[@year = "2002"]/*[@color] 

V relačných databázach by takýto dotaz mohol vyžadovať spojenie v rozpätí 

niekoľkých dátových tabuliek a tabuliek zo systémového katalógu. 

 Pri tabuľke uloženej v relačnej databáze je výsledok dotazu „flat“, pravidelný 

a homogénny. Výsledok XML dotazu nemá žiaden z uvedených vlastností. Napríklad, 

výsledok už spomínaného dotazu „Nájdi všetky červené veci“ môže 

obsahovať ako výsledok čerešňu, vlajku alebo aj dopravnú značku, pričom všetky tieto 

výsledky by mali rozličnú vnútornú štruktúru. Vo všeobecnosti, výsledok výrazu 

v XML dotaze môže pozostávať z heterogénnej sekvencie elementov, atribútov, 

a primitívnych hodnôt, všetky rozličného typu. Táto skupina objektov môže potom 

                                                 
10

 Ploché, rovné. 
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slúžiť ako pomocný výsledok pri spracovávaní zložitejšieho výrazu. Heterogénna 

povaha XML dát je v rozpore s SQL predpokladom, že každý výraz vnútri dotazu 

vracia pole riadkov a stĺpcov. Táto povaha taktiež vyžaduje od dotazovacieho jazyka 

aby poskytol konštruktory, ktoré sú schopné vytvárať komplexné vnorené štruktúry 

„za behu“ – t. j. prostriedok, ktorý nie je potrebný pri relačnom jazyku. 

 V relačnej databáze nie sú riadky tabuľky považované za usporiadané. Avšak 

usporiadanie môže byť zderivované podľa určitej hodnoty v tabuľke. XML 

dokumenty majú vnútorné usporiadanie, ktoré môže byť dôležité pre ich význam 

a nemôže byť zderivované z dátových hodnôt. Z tohto faktu sa vyvodzuje niekoľko 

dôsledkov pre dizajn dotazovacieho jazyka. To znamená, že dotazy musia aspoň 

poskytovať možnosť kde je pôvodné usporiadanie dát zachované vo výsledku. Sú 

nutné prostriedky pre prehľadávanie objektov na základe ich usporiadania ako 

môžeme vidieť na Príklad  3. To tiež znamená že potrebujeme aby prostriedky  pre 

prehľadávanie využívali usporiadanie objektov na niekoľkých úrovniach hierarchie. 

Dôležitosť usporiadania XML je vo veľkom kontraste s absenciou vnútorného 

usporiadania  v relačnom dátovom modeli.  

             Príklad  3: Dotazy s usporiadaním 

„Nájdi piaty červený objekt“  alebo  „Nájdi objekt, ktorý sa 
vyskytuje pred jedným a vyskytuje za druhým“ 

 Vďaka pravidelnej štruktúre sú relačné dáta „husté“ – to znamená, že každý riadok má 

hodnotu v každom stĺpci. To podmienilo potrebu pre nulové (NULL) hodnoty aby 

reprezentovali neznáme alebo nepoužiteľné hodnoty v relačných databázach. Naopak, 

pri XML dáta môžu byť „riedke“. Keďže všetky elementy daného typu nemusia mať 

rovnakú štruktúru, informácie, ktoré sú neznáme alebo nevyužiteľné sa skrátka 

nemusia objaviť. Tento fakt pridáva XML dotazovaciemu jazyku dodatočný stupeň 

slobody pri práci s nulovými hodnotami. 

  Značné rozdiely v dátovom modely, ktoré boli uvedené, viedli skupinu k názoru, že ciele 

XML dotazov možno skôr naplniť vytvorením nového dotazovacieho jazyka nad XML ako 

rozširovaním relačného jazyka. Vývoj jazyka pre XML však nie je jednoduchá záležitosť 

hlavne kvôli komplexnosti dátového modelu XML. „XML hodnota“ môže pozostávať z nula, 

jedného alebo viacerých položiek, z ktorých každá môže byť element, atribút alebo len 

primitívna hodnota. Preto každý operátor v XML jazyku musí byť správne definovaný pre 

všetky možné spomenuté vstupné položky. Výsledkom je jazyk s komplexnejšou sémantickou 

definíciou ako majú relačné dotazovacie jazyky ako SQL.  
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2 Popis testovaných systémov 

2.1 Relačné databázové systémy 

       Relačné databázové systémy sú postavené na základe definície relačného modelu, ktorý 

v roku 1970 zaviedol americký matematik E.F. Codd a spolu s relačným systémom riadenia 

bázy dát sa stali najpoužívanejšími databázovými systémami. 

2.1.1 Microsoft SQL Server 

       Microsoft SQL Server [5] je relačný databázový server, vytvorený firmou Microsoft. Je 

to softvérový produkt, ktorého hlavnou funkciou je ukladať dáta a poskytovať ich aplikáciám, 

ktoré o ne požiadajú. Tieto aplikácie môžu byť spustené na počítači, kde je spustený server 

ale rovnako aj na úplne inom počítači, ktorý je schopný komunikovať so serverom naprieč 

miestnou sieťou alebo Internetom. Existuje väčší počet edícii Microsoft SQL Serveru 

zameraných na rôzne účely použitia – od najmenších aplikácii, ktoré sú zamerané na 

ukladanie a poskytovanie dát na jedinom počítači, po milióny užívateľov a počítačov, ktoré 

pristupujú ku obrovskému množstvu dát z Internetu v rovnakom čase. Najpoužívanejšie 

dotazovacie jazyky sú T-SQL a ANSI SQL. 

2.1.2 Oracle  

       Oracle je systém riadenia báze dát [6](DBMS
11

), moderný, multiplatformový databázový 

systém s veľmi pokročilými možnosťami spracovania dát, vysokým výkonom a ľahkým 

škálovaním. Presnejšie Oracle Corporation je názov firmy, oficiálny názov databázovej 

platformy je Oracle Database. Aktuálna verzia je Oracle Database 11g. Tento systém 

podporuje štandardný relačný dotazovací jazyk SQL podľa normy SQL92, ale tiež 

proprietárne firemné rozšírenie Oracle (napríklad pre hierarchické dotazy), imperatívny 

programovací jazyk PL/SQL rozširujúci možnosti vlastného SQL, ďalej podporuje objektové 

databázy a databázy uložené v hierarchickom modeli dát (XML databázy, jazyk XSQL). 

Obsahuje aj širokú paletu nástrojov pre podporu jednoduchého nasadenia na gridových 

sieťach
12

. 

2.1.3 Firebird 

       Firebird je ďalší open-source SQL relačný databázový systém [7] ktorý je kompatibilný 

s platformami Linux, Windows a Unix. Má korene v Borland edícii od InterBase z roku 2000 

ale od verzie 1.5 bol kód masívne prepísaný. Firebird ponúka vysokú výkonnosť, silnú 

jazykovú podporu pre uložené procedúry a triggery. Nechýba ani plná podpora ACID
13

 

transakcií, plná implementácia kurzoru v PSQL alebo rýchle zotavenie bez potreby 

transakčných logov. Firebird používa špeciálne vysoko výkonné indexovacie štruktúry 

a algoritmy, ktoré napomáhajú indexom sa správať ako clusterované indexy používané inými 

architektúrami.   

                                                 
11

 DBMS - Database management system. 
12

 Písmeno g v označení verzie je skratka „Growing to Grid“. 
13

 Podpora atomickosti, korektrnosti, izolovanosti, trvalosti. 
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2.1.4 MySQL 

       MySQL je celosvetovo najpoužívanejší relačný databázový systém [8], ktorý pracuje ako 

server, poskytujúci viacpoužívateľský prístup ku uloženým databázam. Majitelia MySQL 

projektu sprístupnili zdrojový kód systému pod podmienkami GNU General Public License
14

, 

rovnako ako aj pod rôznymi ďalšími súkromnými dohodami. Neplatené open-source projekty, 

ktoré vyžadujú kompletný databázový manažment často používajú MySQL. Pre komerčné 

účely je dostupných niekoľko platených verzií, ktoré ponúkajú rôznu doplňujúcu 

funkcionalitu. Aplikácie, ktoré používajú MySQL sú napríklad Joomla, WordPress, rozsiahle 

World Wide Web produkty, vrátane Wikipédie, Google (nie na vyhľadávanie), Facebook 

a Twitter. MySQL je implementovaný v jazykoch C a C++ pričom podporuje širokú škálu 

platforiem. Tento systém má veľkú podporu v programovacích jazykoch, ktoré obsahujú 

základné knižnice pre prístup k nemu ako je napríklad MySQL konektor/Net pre integráciu 

s Visual Studiom(C# a VB sú najpoužívanejšie) alebo JDBC rozhranie pre Javu. Ďalšie hojne 

využívané rozhranie je ODBC alebo v tomto prípade aj MyODBC, ktoré umožňuje pripojiť sa 

k MySQL databáze ďalším programovacím jazykom. 

2.1.5 PostgreSQL 

       PostgreSQL, často iba Postgres, je objektovo-relačný databázový systém [9] dostupný pre 

mnoho platforiem medzi ktoré patria napríklad Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows, 

Mac OS a iné. Je dostupný pod PostgreSQL licenciou, ktorá patrí medzi MIT licencie
15

, čo 

znamená že je to voľne dostupný open-source softvér.  PostgreSQL je vytváraný skupinou 

PostgreSQL Global Development Group, ktorá pozostáva z dobrovoľníkov zamestnaných 

spoločnosťami ako Red Hat a EnterpriseDB. Implementuje väčšinu zo štandardu SQL:2008, 

spĺňa vlastnosti ACID, plne podporuje transakcie a rozšíriteľné dátové typy, operácie, indexy 

a má množstvo iných rozšírení napísaných treťou stranou. 

2.1.6 SQLite 

       SQLite je rozpracovaná knižnica [10], ktorá implementuje samostatný, non-server, 

transakčný databázový systém. Kód SQLite je vo verejnej doméne a preto je voľne dostupný 

pre akékoľvek účely. Používa ho nespočetne aplikácii od menších až po známe veľké projekty 

ako sú Adobe Photoshop, Apple Mail, Safari alebo aj Firefox Web Browser a Thunderbird 

Email Reader. Na rozdiel od ostatných SQL databáz, SQLite nedisponuje oddeleným 

serverom. SQLite priamo číta a zapisuje na obyčajné diskové súbory, kompletná SQL 

databáza s početnými tabuľkami, indexami, triggermi a pohľadmi sa nachádzajú v jednom 

diskovom súbore. Základný kód SQLite je vyvíjaný medzinárodným týmom vývojárov, ktorí 

na ňom neprestajne pracujú. Pokračujú v expandovaní schopností tohto systému. 

2.1.7 Microsoft Office Access 

       Microsoft Office Access predtým tiež známy ako Microsoft Access je relačný databázový 

systém [11], ktorý kombinuje relačný Microsoft Jet Database Engine
16

, grafické užívateľské 

prostredie a prvky pre tvorbu softvéru. Je dostupný ako súčasť balíka aplikácii Microsoft 

Office alebo aj samostatne. Microsoft Access ukladá dáta vo svojom vlastnom formáte 

                                                 
14

 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
15

 http://www.opensource.org/licenses/MIT 
16

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966378.aspx 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.opensource.org/licenses/MIT
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966378.aspx
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pomocou Access Jet Database Engine. Dokáže importovať dáta alebo pristúpiť k dátam, ktoré 

sú uložené v inej aplikácii alebo databáze. MS Access je databáza založená na súborovom 

serveri. Oproti klient - server relačným databázovým systémom neimplementuje triggery,  

uložené procedúry ani logovanie transakcií. 

2.1.8 DB2 

       DB2 [12] je relačná databáza od firmy IBM, ktorá je dostupná vo viacerých verziách. 

Najviac sofistikovaná edícia na Linux/Unix/Windows je DB2 DWE
17

. Konkrétne v tomto 

systéme je použitá verzia DB2 Express-C. Je to plne funkčný, rýchly a spoľahlivý údajový 

server vstupnej úrovne, ktorý je voľne dostupný pre stiahnutie a umiestnenie. DB2 je 

administrovaná buď z príkazovej riadky alebo z grafického užívateľského rozhrania. DB2 

podporuje SQL aj XQuery, pričom má aj natívnu implementáciu XML dátového úložiska, kde 

sú XML dáta uložené ako XML pre rýchlejší prístup jazykom XQuery. Na obchodnom trhu je 

databáza od IBM hlavným konkurentom v boji o zákazníkov pre Oracle Database a Microsoft 

SQL Server. 

2.2 Systémy založené na dátovom formáte XML 

2.2.1 BaseX 

       BaseX je natívny XML databázový systém [13], vytvorený ako komunitný projekt. 

Špecializuje sa na ukladanie, dotazovanie a vizualizáciu XML dokumentov a kolekcií. Je 

platformovo nezávislý a distribuovaný pod voľnou softvérovou licenciou. XML databázy 

poskytujú podporu pre štandardizované jazyky ako je XPath a XQuery. BaseX striktne 

dodržiava špecifikácie konzorcia W3C a podporuje XQuery Facility Update
18

 a Full Text 

rozšírenie. Administratívne rozhranie dovoľuje užívateľom interaktívne vyhľadávanie, 

zobrazovať a analyzovať dáta a tiež vyhodnocovať XPath/XQuery výrazy v reálnom čase.   

       Táto databáza je napísaná v programovacom jazyku Java. Ukladá XML dokumenty vo 

špeciálnom formáte, v ktorom sú informácie o stromovej štruktúre uzlov dokumentu uložené 

ako skupina tabuliek. Dokumenty sú uložené v databáze, ktorá môže obsahovať jeden alebo 

viac dokumentov. Táto databáza poskytuje prostriedky pre vyhodnocovanie dotazov, pri 

ktorých sa dá odkázať na jednotlivé dokumenty v databáze
19

. 

       BaseX podporuje všetky vyššie popísané indexy. Textové a atribútové indexy indexujú 

PCDATA a atribútové hodnoty a sú používané pre vyhodnocovanie porovnávania 

v predikátoch. Full -  text indexy sú používané počas full - textového vyhľadávania, a môžu 

byť nakonfigurované pre rôzne typy hľadania ako napríklad rozlišovanie veľkých a malých 

písmen, stemming
20

 a diakritiku.  

       BaseX môže pracovať ako samostatná dotazovacia aplikácia alebo v móde klient - server. 

Ako server podporuje transakcie, používateľské nastavenia a logovanie. Podporované sú tri 

rozdielne API: XQJ
21

, XML:DB a špeciálne API ktoré akceptuje príkazy z programovacieho 

jazyka akoby z príkazovej riadky. 

                                                 
17

 Data Warehouse Enterprise Edition.  
18

 Prídavok pre jazyk XQuery pomocou ktorého sa dá modifikovať uzly. 
19

 XQuery funkcie fn:doc a fn:collection. 
20

 http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/stemming/general/ 
21

 http://xqj.net/ 

http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/stemming/general/
http://xqj.net/
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2.2.2 Sedna Native Database 

       Sedna je bezplatná natívna XML databáza [14], ktorá ponúka širokú škálu databázových 

servisov. Medzi prednosti patria trvalé úložisko, ACID transakcie, bezpečnosť, podpora 

indexov založených na B - stromoch. a zálohovanie. Táto databáza je implementovaná 

v jazykoch C/C++. Samozrejmosťou je podpora XQuery, tak isto ako aj jazyka pre 

modifikáciu uzlov.  

2.2.3 XML dokumenty – bez natívnej databázy 

       Systém bol implementovaný aj vo verzii, kde nie je použitá žiadna natívna XML databáza 

ale úložisko predstavujú XML dokumenty umiestnené na disku. Pre prácu v jazyku Microsoft 

C# .NET s XQuery jazykom bola použitá knižnica tried od firmy Microsoft  

Microsoft.Xml.Xquery
22

, ktorá má ale svoje obmedzenia. Napríklad nepodporuje 

usporiadanie uzlov, nemá ani implementovanú funkciu distinct. Takýto systém má ale 

mnoho obmedzení, pričom pravdepodobne najhlavnejším problémom je paralelne 

pristupovanie k dokumentom na disku. Preto je rozumnejšia voľba použiť natívnu XML 

databázu.  

2.2.4 Netestované natívne XML databázy 

       V súčasnosti už existuje mnoho databáz s týmto modelom. Všeobecne sa za špičku medzi 

natívnymi databázami považuje MonetDB/XQuery
23

, ktorá poskytuje kompletnú podporu 

XQuery jazyka, podporu modulov, transakcií, užívateľských funkcií, zásobníkov dotazov 

(pomocou modulov). Tento systém má veľmi veľký výkon, ktorý sa stupňuje pri veľkých 

XML kolekciách.  

       Kvalitnou a často používanou databázou je aj natívna XML databáza eXist
24

. Tá tak isto 

podporuje všetky vymoženosti jazyka XQuery. Podporuje REST
25

 rozhrania na prácu 

s webovými formulármi, ktoré používajú technológiu AJAX
26

. Pretože eXist automaticky 

indexuje dokumenty pomocou systému indexovania podľa kľúčových slov, je ľahké vytvoriť 

vysoko – výkonné dokumentové vyhľadávacie systémy. 

Nanešťastie, ani k jednej so spomenutých databáz nie sú dostupné knižnice pre prácu 

s nimi na platforme Microsoft .NET, v ktorom bola táto práca implementovaná.  

 

 

 

 

                                                 
22

  http://xqueryservices.com 
23

 http://www.monetdb.org/XQuery/ 
24

 http://exist-db.org 
25

 http://searchsoa.techtarget.com/definition/REST 
26

 http://www.w3schools.com/ajax/default.asp 

http://www.monetdb.org/XQuery/
http://exist-db.org/
http://searchsoa.techtarget.com/definition/REST
http://www.w3schools.com/ajax/default.asp
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3 Implementácia informačného systému 
       Na účely testovania bol vytvorený informačný systém, ktorý slúži pre potreby 

cyklistického klubu. Pozorované entity a vzťahy môžeme vidieť na Obrázok 1. 

 

Obrázok 1 ER-diagram implementovaného informačného systému 
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3.1 Popis informačného systému 

       Cyklistický spolok z Českej Republiky chce vytvoriť informačný systém pomocou 

ktorého sa budú môcť jednotliví pretekári registrovať na preteky. Ponúkne aj registráciu 

nových členov(nie nevyhnutne pretekárov). Prihláseným členom v systéme ponúka 

informácie o konajúcich sa podujatiach a pretekoch, ktoré si užívateľ bude môcť bez 

problémov vyhľadať. Do cyklistického klubu sa môžu zaregistrovať aj občania, ktorí berú 

cyklistiku iba ako hobby. Čiže v databáze nie sú iba nutne profesionálni cyklisti. Zámerom 

tohto IS by mohlo byť zatraktívnenie cyklistiky ako takej v celej Republike pre tých čo oň 

prejavia záujem. 

       Systém umožňuje registráciu nových členov do IS. Užívateľ, ktorý sa chce prihlásiť do 

systému musí byť v ňom samozrejme najprv zaregistrovaný. Užívateľ pri registrácii zadá 

svoje identifikačné informácie vrátane užívateľského mena a hesla, pomocou ktorých sa bude 

potom hlásiť do systému. Členom ponúkne informácie o jednotlivých podujatiach a 

pretekoch, podmienkach pre štart na pretekoch. Ďalej bude IS slúžiť pre zoskupenie 

informácií o pretekoch v dlhšom časovom intervale, čiže budú jednotlivé výsledky pretekov 

archivované(podujatie, dátum, jazdci, etapy, výsledky atď). Členi si tieto informácie potom 

budú môcť velmi jednoducho vyhľadať.  

3.2 Implementácia DBMS 

       Pre implementáciu bolo zvolené prostredie Microsoft .NET C#. Na prácu s databázovými 

systémami bola vytvorená generická trieda CommonDatabase, postavená na databázových 

rozhraniach ICommonDatabase, IDbConnection, IDbTransaction, IDbCommand 

a IDataReader, pomocou ktorej sa pripája k jednotlivým databázam. Jednotlivé triedy, ktoré 

potom predstavovali pripojenia ku konkrétnym databázovým systémom dedili z tejto 

generickej triedy metódy obsluhujúce prácu s databázou, pričom stačilo v týchto triedach 

meniť iba reťazec pre pripojenie. Prepínanie medzi jednotlivými databázami potom 

zabezpečuje jediná statická premenná databaseNumber, ktorá rozhoduje v čase kompilácie 

programu ku ktorému databázovému systému sa má pripojiť. Tejto premennej je možné 

priradiť hodnotu od 1 do 12, pričom táto hodnota vlastne predstavuje číslo databázového 

systému, ku ktorému sa má pripojiť. 

3.3 Implementácia XQuery informačného systému 

       Na rozdiel od implementácie systému v relačnom databázovom systéme, kde sa entity 

ukladali do tabuliek, pri implementácii systému v XQuery prezentujú jednotlivé entity XML 

dokumenty. Pre tvorbu takéhoto systému bolo nutné použiť sofistikované metódy.  

       Systém je implementovaný v XQuery v troch verziách. V prvej variante bez natívnej 

databázy, kedy databázu tvoria XML dokumenty uložené priamo na disku počítača. V druhej 

variante je použitá priamo natívna databáza BaseX. V tretej verzii je systém implementovaný 

v natívnej databáze Sedna.  

       Pri implementácii bolo treba zabezpečiť niekoľko záležitostí, ktoré boli pri variante 

v relačnej databáze samozrejmosťou. 
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3.3.1 Problémy implementácie a ich riešenie 

 Prvý problém bol zabezpečenie jedinečnosti dát, teda aby bolo možné jednotlivé 

záznamy v XML dokumente jednoznačne identifikovať. Každá entita v systéme má 

jedinečnú značku, teda element ktorý obsahuje jedinečnú hodnotu, podľa ktorej je 

identifikovaná. Entity, ktoré sú vo vzťahu M:N, sú riešené novým XML dokumentom, 

teda podobne ako v relačných databázach rozkladovou tabuľkou. Jednotlivé entity, 

ktoré sú spolu vo vzťahu na seba odkazujú podobne ako cudzími kľúčmi v relačnom 

systéme, avšak tieto hodnoty si uchovávajú ako hodnoty daného elementu. 

 

Pre každú entitu pre ktorú to bolo potrebné, bola implementovaná funkcia, ktorá mala 

za účel skontrolovať či záznam s daným primárnym kľúčom už dokument neobsahuje. 

 

Príklad  4: Ukážka funkcie, ktorá kontroluje jedinečnosť záznamov v XQuery informačnom 

systéme implementovanom v BaseX natívnej databáze 

       Public bool uniqueXmlObject(long rc, int etapaID) 
  { 
  Session mSession = new Session(); 
  mSession.Execute("OPEN xquerydb"); //Otvorenie databáze 

string result = mSession.Execute("XQUERY for $doc in 
collection('xquerydb') where matches(document-uri($doc), 
'StartList.xml') return for $StartList in 
$doc//StartList[RC_Pretekar=" + rc + "][EtapaID=" + etapaID + 
"] return $StartList");  

         mSession.Execute("CLOSE"); //Zatvorenie databáze 
  if (res == "") 
  { 
   return false; 
  } 
  return true; 

 } 
        { 

Vyššie funkcia kontroluje či v dokumente StartList.xml, ktorý predstavuje zoznam 

prihlásených pretekárov na jednotlivé etapy už takéto prihlásenie neeviduje. Pokiaľ 

dotaz vracia prázdny reťazec znamená to, že sa daný záznam v dokumente nenašiel 

a nový záznam môže byť vložený. V opačnom prípade nie je dovolené vložiť nový 

záznam. 

 

 Keďže XML databázy neobsahujú mechanizmy pre zachovanie integrity dát, teda 

napríklad aby nebolo možné zmazať záznam z XML dokumentu, pokiaľ sa stále ako 

cudzí kľúč vyskytoval v inom XML dokumente, je treba túto situáciu obslúžiť 

vlastnými metódami. 

Príklad  5: Ukážka funkcie, ktorá v XQuery informačnom systéme kontroluje, či môže byť 

daný záznam zmazaný. Ukážka je z varianty implementácie v databáze BaseX. 

Public bool cascadeDelete(int kategoriaID) 

{ 

     Session mSession = new Session(); 
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     mSession.Execute("OPEN xquerydb"); 

           string result = mSession.Execute("XQUERY for $doc in 
           collection ('xquerydb') where matches(document-uri($doc), 
           'Etapa1.xml') return for $Etapa in $doc//Etapa[KategoriaID=" 
           + kategoriaID + "] return $Etapa"); 

     mSession.Execute("CLOSE"); 

     if (result == "") 

     { 

          return false; 

     } 

     return true; 

}       
 

Táto funkcia je podobná tej predchádzajúcej. Každá entita etapy obsahuje ako cudzí 

kľúč identifikačné číslo kategórie, podľa ktorej sa etapa jazdí. Takže pri odstraňovaní 

záznamu kategórie sa vždy najprv skontroluje, či sa podľa danej kategórie ešte nejazdí 

akákoľvek etapa.  

V prípade, že sa takýto cudzí kľúč v dokumente Etapa.xml nájde, dôjde ku zabráneniu 

zmazania záznamu kategórie. Táto procedúra je nutná pre zachovanie integrity 

databázy.  

 

 Zabezpečiť inkrementáciu ID ako primárnych kľúčov pre entity, ktoré také kľúče 

v systéme používali. V relačných systémoch toto často zabezpečujú aj kľúčové slová 

pri tvorbe tabuľky, ako pre príklad v systéme Microsoft SQL Server kľúčové slovo 

identity. V iných systémoch, napríklad v Oracle Database sa to môže riešiť 

vytvorením sekvencie a triggeru, ktorý sa stará o inkrementáciu sekvencie a vloženie 

ID zo sekvencie do práve vkladaného záznamu. 

 

Keďže XML databázy nepodporujú triggery, ani žiadne využiteľné prostriedky pre 

tento problém, bol vytvorený dodatočný XML dokument menom ID.xml. Tento 

dokument má nasledovnú podobu. 

 

Príklad  6: Ukážka štruktúry XML dokumentu, ktorý uchováva priradené identifikačné čísla 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <ID> 
  <ClenskeID> 1 </ClenskeID> 
  <KategoriaID> 1 </KategoriaID> 
  <TeamID> 1 </TeamID> 
  <TratID> 1 </TratID> 
  <EtapaID> 1 </EtapaID> 

</ID> 

 

Funkčnosť je jednoduchá, vždy keď sa vkladá nový záznam, systém sa pozrie do tohto 

dokumentu, kde sa ukladajú vždy posledné priradené identifikačné čísla pre primárne 
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kľúče aby zistil, že novému záznamu má priradiť o jednotku väčšiu hodnotu ID. 

Následne inkrementuje aj príslušný záznam v tomto dokumente. 

 

 Zabezpečenie vlastného mapovania objektov medzi objektovo orientovaným jazykom 

a XML dokumentmi. 

 

Dokument Team.xml a teda každý záznam Teamu obsahuje tieto atribúty: ID , názov, 

body a rodné číslo trénera z čoho vyplýva, že Team má ako cudzí kľúč odkaz na 

trénera, ktorý tento Team trénuje.  

        

Príklad  7: Ukážka mapovania medzi objektovo orientovaným jazykom a XML databázou 

            public Collection<Team> Select() 

           {       

                   Session session = new Session();  

                   XmlDocument doc = new XmlDocument(); 

         Collection<Team> Teamy = new Collection<Team>(); 
                   doc.LoadXml(session.Execute("xquery for $doc in    
         collection('xquerydb') where matches(document-uri($doc),   
        'Team.xml')  
         return $doc")); //Uloženie do pamäte Dokumentu Team.xml 
  
    XmlNodeList list = doc.SelectNodes("/Teamy/Team"); 
 
    TrenerMapperBaseX trenerMapper = new TrenerMapperBaseX(session); 
    //Deklarácia objektu, ktorý sa postará o mapovanie trénera  
 
    Foreach(XmlNode node in list) 
    { 
        Team Team1 = new Team(); 
   
        Team1.TeamID = int.Parse(node.ChildNodes.Item(0).InnerText); 
        Team1.Nazov = node.ChildNodes.Item(1).InnerText; 
        Team1.Body = int.Parse(node.ChildNodes.Item(2).InnerText); 
        Team1.RC_trener=long.Parse(node.ChildNodes.Item(3).InnerText); 
 

                          Team1.Trener = trenerMapper.Select(Team1.RC_trener);//Mapovanie trénera 

                          Teamy.Add(Team1); 

                  } 

                  return Teamy; 

           }     
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       Objekt trenerMapper najprv načíta dokument trénera do pamäte, potom vyhľadá trénera 

podľa    primárneho kľúča – rodného čísla a zostaví objekt trénera, ktorý bude odpovedať 

danému týmu.  

3.4 Operácie Insert, Update, Delete  

3.4.1 Obecné princípy jazyka XQuery Facility Update 

       Keďže samotný jazyk XQuery neobsahuje prostriedky pre vykonávanie zmien v XML 

dokumente, v informačnom systéme bol použitý aj prídavok XQuery Facility Update, ktorý je 

v systéme použitý pre aktualizáciu uzlov. Samotné natívne databázy často majú trošku 

špecifickú syntax pri použití XQuery jazyka. Pri použitej databáze BaseX, je špecifické 

napríklad aj to, že na začiatku každého dotazu, ktorý je poslaný príkazovému riadku je slovo 

XQUERY, ktoré sa obyčajne v XQuery jazyku nepoužíva. Inak tomu nie je ani pri 

vykonávaní operácií insert, update a delete. Syntax jazyka XQuery Facility Update [15] je 

vcelku jednoduchá.  

Príklad  8: Obecný tvar vkladania nového uzlu do XML dokumentu pomocou jazyka XQuery 

Facility Update 

insert node  (vkladaný uzol) [as last | as first] 

into/before/after (uzol, do ktorého vkladáme nový  uzol)  

       V dokumentácii ku BaseX databáze sa môžeme dočítať, že vo väčšine prípadov                                                     

pri použití as last a after budú operácie vykonané rýchlejšie. 

Príklad  9: Obecný tvar odstránenia uzla 

delete node //mazany_uzol 

       Pričom mazany_uzol je ten uzol, ktorý chceme odstrániť. 

Príklad  10: Ukážka obecného tvaru aktuálizácie uzlov 

replace node stary_uzol with novy_uzol 

       Kde stary_uzol predstavuje uzol, ktorý chceme nahradiť a za kľúčovým slovíčkom 

with  sa uvedie uzol nový novy_uzol. 

3.4.2 Implementácia XQuery Facility Update v systéme 

       Nasledujú konkrétne ukážky zo systému, konkrétnejšie manipuláciu s dokumentom 

Sponzor.xml, ktorý predstavuje v systéme entitu sponzora, u ktorého ukladáme informácie 

o jeho rodnom čísle, mene, priezvisku, firme a hodnotách o sumách, ktoré prispel na preteky. 

Príklad  11: Ukážka vloženia záznamu sponzora do BaseX databázy z platformy Microsoft 

.NET 

"XQUERY LET $Sponzor := <Sponzor><RC_Sponzor>" + rodne_cislo + 

"</RC_Sponzor><Meno>" + meno + "</Meno><Priezvisko>" + 

priezvisko + "</Priezvisko><Firma>" + firma + 
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"</Firma><PrispelNaPreteky>" + prispel_na_preteky + 

"</PrispelNaPreteky><PrispelNaTeam>" + prispel_na_team + 

"</PrispelNaTeam></Sponzor> return insert node $Sponzor as 

last into collection('xquerydb/Sponzor.xml')//Sponzori" 

       V prvej časti pomocou kľúčového slova LET priradíme do premennej celý tvar uzlu, 

ktorý chceme vložiť a v druhej časti už podľa definície uvedenej vyššie vytvoríme dotaz. 

 

Príklad  12: Ďalší príklad ukazuje odstránenie záznamu sponzora zo systému 

"XQUERY delete node 

collection('xquerydb/Sponzor.xml')//Sponzor[RC_Sponzor=" + 

rodne_cislo + "]"    

       Pri operácii odstránenia odstraňujeme záznam podľa jeho identifikačného znaku, teda 

rodného čísla. 

Príklad  13: Na koniec ukážka aktualizácie atribútov sponzora v XQuery informačnom 

systéme 

"XQUERY replace node 

collection('xquerydb/Sponzor.xml')//Sponzor[RC_Sponzor=" + 

rodne_cislo + "]/Meno with <Meno>" + nove_meno + "</Meno>"    

       Pri aktualizácii sa znova odkážeme na konkrétneho sponzora pomocou rodného čísla. 

Celý systém je nastavený tak, že sa aktualizuje iba hodnota, ktorá naozaj je menená. V tomto 

príklade je uvedená aktualizácia mena sponzora pričom ostatné položky sa aktualizujú 

obdobne len zámenou atribútu, ktorý meníme. 
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4 Testovanie  

4.1 Doplnky k testovaniu 

       Testovanie prebiehalo na PC s Intel Pentium Dual 2,17 GHz T3400 s 3 GB RAM pod 

Windows 7 Professional. Systémy Microsoft SQL Server, Oracle, Firebird, MySQL, 

PostgreSQL a DB2 Express-C boli testované s architektúrou klient – server na školskom 

serveri Intel Xeon X5670@2.93GHz, 2.0 MB L2 cache per one core; 96GB of the main 

memory; Windows 2008 Server, pričom testy boli vykonávané priamo zo školskej siete. 

Systémy SQLite a Microsoft Access boli testované ako non-client server. Natívne databázy 

BaseX a Sedna native database boli testované ako localhost.  

       Pre potreby prvého testovania, kde sa pracovalo s entitou preteku a jeho zálohou podľa 

vybraného mesiaca, bol napísaný pre každú testovanú databázu generátor, ktorý naplnil 

tabuľky, respektíve dokumenty počtom 4000 záznamov. Z toho 1000 záznamov malo ako 

hodnotu atribútu dátum 4.mesiac v roku a 3000 ich malo ako hodnotu 10.mesiac. To preto, 

aby bolo možné vykonať test pre presun 1000 a v druhom prípade 3000 záznamov. 

       Pri druhom testovaní sa väčšinou dotazovalo na entitu Sponzor, pre ktorú bol tak tiež 

napísaný generátor, ktorý naplnil tabuľky, respektíve dokumenty počtom 1000 záznamov. 

Pracovalo sa aj s entitami Clen, Pretekar a StartList, pričom aj pre ne bol napísaný generátor, 

ktorý ich naplnil 1000 záznamami. Možno teda konštatovať, že všetky testovania prebehli na 

vzorke 1000 uložených záznamov a to ako v relačných systémoch tak aj v XML 

dokumentoch. Pre testovanie boli v relačných DBMS vytvorené aj sekundárne indexy, pre 

zrýchlenie dotazovania. Pri XQuery systéme BaseX bol vytvorený textový index, atribútový 

index aj full-text index. 

4.2 Testovanie zložitých operácií 

       Pri prvej časti testovania bola v každom z testovaných relačných databázových systémov 

vytvorená uložená procedúra, ktorá slúžila ako nástroj pre zálohovanie pretekov(tabuľky) 

podľa zvoleného mesiaca. Výnimku tvorili databázy SQLite a Microsoft Access, ktoré 

uložené procedúry nepodporujú, pre ne boli vytvorené aspoň ekvivalentné procedúry na 

platforme Microsoft .NET C#, ktoré plnili rovnakú funkciu ako uložené procedúry 

v ostatných testovaných systémoch. Treba však poznamenať, že je to alternatíva časovo 

omnoho náročnejšia, pretože všetky záznamy sa museli z databázy načítať do pamäte 

počítača, kde sa uložili ako samostatné objekty do vytvorenej generickej kolekcie a následne 

znova vložiť naspäť do databázy.     

       Testovanie prebiehalo tak, že sa meral čas, za ktorý systém dokáže zazálohovať alebo 

inými slovami presunúť daný počet záznamov z jednej tabuľky alebo XML dokumentu do 

druhej už vytvorenej tabuľky resp. XML dokumentu. Meralo sa v dvoch variantoch, v tej 

prvej sa zálohovalo 1000 záznamov, zatiaľ čo v druhom prípade to bolo 3000 záznamov. 

 

 

mailto:X5670@2.93GHz
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       Z prvého testu možno vyčítať, že najrýchlejšou databázou pri testovaní s 1000 

záznamami je databáza od firmy IBM DB2. V tesnom závese za ňou sú Oracle a PostgreSQL. 

Databázy, ktoré používali XQuery zaznamenali tak tiež prijateľné časy. Systémy 

implementujúce ako databázu Microsoft Access a hlavne SQLite dosiahli v porovnaní 

s ostatnými testovanými systémami výrazne pomalšie časy, keďže nedisponujú prostriedkami 

pre tvorbu vlastných uložených procedúr na strane databázy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Aj pri testovaní s presúvaním 3000 záznamov bol najrýchlejší systém implementujúci 

databázu DB2. Pri tomto teste dosiahli veľmi dobrý výsledok aj databázy Firebird 

DBMS Čas[s] 

Oracle 0,13 

Microsoft SQL Server 0,47 

Firebird 0,19 

SQLite 84,28 

MySQL 0,54 

MySQL[ODBC] 0,23 

PostgreSQL 0,13 

Microsoft Access 22,15 

DB2 0,09 

XML dokumenty 0,17 

Sedna native database 1,63 

BaseX 0,18 
Tab. 1 Celkové výsledky zálohy 1000 záznamov 

DBMS Čas[s] 

Oracle 0,32 

Microsoft SQL Server 1,92 

Firebird 0,27 

SQLite 263,79 

MySQL 0,63 

MySQL[ODBC] 0,39 

PostgreSQL 0,27 

Microsoft Access 62,8 

DB2 0,19 

XML dokumenty 0,36 

Sedna native database  3,33 

BaseX 0,47 
Tab. 2 Celkové výsledky zálohy 3000 záznamov 
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a PostgreSQL. Podľa očakávaní aj systémy implementujúce XQuery dosiahli v porovnaní 

s ostatnými relačnými systémami vcelku rýchle časy. Bez prekvapení sa skončilo aj testovanie 

databáz Microsoft Access a SQLite, pričom dopadli aj v druhom teste výrazne najhoršie.  

4.3 Testovanie rýchlostí dotazov 

       Aby sa dala kompletne porovnať výkonnosť informačného systému s relačnou databázou 

a systému implementovaného v prostredí XQuery, boli vykonané aj testy dotazovania 

a zápisov, ktoré vykonávalo niekoľko vlákien, ktoré teda simulovali činnosť užívateľov. Pre 

každý test bol vykonaný aj variant s jedným vláknom, aby bolo možné jednotlivé databázy 

porovnať na úrovni paralelizácie. Pre každý test sa meral čas v sekundách, za ktorý sa vykoná 

určitý počet operácií, pričom sa testovalo v poradí pre 1 vlákno 2000 operácií, pre 10 vlákien 

rovnaký počet operácií a na koniec pre 20 vlákien 3000 operácií. Pri testoch čítania údajov 

z databázy je meraný čas v dvoch variantoch, celkový čas aj s transformáciou dát z databázy 

do informačného systému predstavuje v tabuľke hodnota Tcelkovo  a hodnota Ttrans 
predstavuje iba čas transformácie dát z databázy do systému. Pre každý test je vyobrazený aj 

tvar dotazu v SQL jazyku a XQuery jazyku. Použité ukážky z XQuery sú zo systému BaseX. 
       Tento test nebol vykonaný pre natívnu databázu Sedna, pretože dochádzalo k extrémne 

pomalým výsledkom rádovo až v tisíckach sekúnd, čo bolo zrejme spôsobené väčšími 

hardvérovými nárokmi na túto databázu. 

4.3.1 1.Test - Write testy 

       Pri prvom teste sa merala rýchlosť zápisu záznamov do databázy. Treba poznamenať, že 

keďže k samotným XML dokumentom, ktoré sú umiestnené na disku počítača nemôžu 

pristupovať viaceré vlákna v rovnaký čas, je tento konkrétny test vykonaný iba pre jedno 

vlákno. 

 

Obr. 1 Zobrazenie výsledných časov testovania efektivity zápisu nových záznamov do 

databázy 
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DBMS 1 vlákno (2000 op.) 10 vlákien (2000 op.) 20 vlákien (3000 op.) 

Oracle 4,26 1,63 2,28 

Microsoft SQL Server 4,29 1,37 2,17 

Firebird 12,01 4,37 6,9 

MySQL 4,76 1,59 1,82 

MySQL[ODBC] 4,94 1,67 2,2 

PostgreSQL 11,57 6,87 10,42 

DB2 3,6 1,85 2,69 

SQLite 183,48 179,62 244,21 

Microsoft Access 112,44 423,1 761,76 

XML Dokumenty 37,84   

BaseX 13,17 11,94 22,05 

Tab. 3 Celkové výsledné časy pri testovaní zápisu nových záznamov 

4.3.2 2.Test - SELECT * dotazy 

       Ako prvý pri testovaní dotazovania sa nad informačným systémom bol uskutočnený 

klasický dotaz, a to dotaz typu vyber všetky záznamy. Tvar dotazov je znázornený nižšie. 

select * from sponzor; 

SQL dotaz  1 

XQUERY for $Sponzor in 

collection('xquerydb/Sponzor.xml')//Sponzor return $Sponzor 

XQuery dotaz 1 

 

 

Obr. 2 Porovnanie časov transformácie údajov z databázy do informačného systému pri 

výbere všetkých záznamov 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 52,77 56,98 22 23,77 29,49 31,95 

Microsoft SQL Server 76,21 91,49 25,7 33,11 39,76 50,71 

Firebird 80,57 90,92 34 37,99 56,3 62,44 

MySQL 33,15 46,76 16,51 23,65 18,93 29,61 

MySQL[ODBC] 88,47 100,87 62,49 68,32 89,39 99,12 

PostgreSQL 42,1 67,77 20,26 35,52 30,49 53,75 

DB2 97,92 110,06 30,37 36,1 42,58 51,15 

SQLite 36,33 42,9 19,47 24,03 28,45 35,61 

Microsoft Access 53,19 147,31 36,22 46,5 62,61 78,7 

XML Dokumenty 7,38 20,74 8,79 34,42 19,65 55,87 

BaseX 8,92 141,97 7,34 245,39 16,67 435,22 

Tab. 4 Celkové výsledky pre testovanie dotazu, v ktorom sa vyberali všetky záznamy 

4.3.3 3.Test - Testy so zoradením 

       V druhom dotaze testujeme dotaz, ktorý vracia usporiadanú množinu záznamov. Keďže 

použitá knižnica Microsoft.Xml.Xquery nemá implementovanú funkciu order by, nebol pre 

systém implementujúci túto knižnicu ani vykonaný tento test. V každom relačnom DBMS bol 

vytvorený aj index na atribút priezviska. 

select * from sponzor order by priezvisko; 

SQL dotaz  2 

XQUERY for $Sponzor in 

collection('xquerydb/Sponzor.xml')//Sponzor order by 

$Sponzor/Priezvisko return $Sponzor 

XQuery dotaz 2 

 

Obr. 3 Porovnanie časov transformácie údajov z databázy do informačného systému pri 

výbere usporiadaných záznamov 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 53,88 58,37 21,05 22,77 27,15 29,65 

Microsoft SQL Server 81,08 99,41 28,82 36,21 43,43 54,07 

Firebird 81,55 92,04 35,58 39,62 59,56 65,49 

MySQL 33,29 58 16,92 25,58 19,44 30,42 

MySQL[ODBC] 98,41 124,52 77,27 85,81 110,65 121,2 

PostgreSQL 42,26 70,7 20,41 36,08 28,34 55,1 

DB2 100,06 112,46 30,6 36,31 46,42 55,04 

SQLite 36,91 44,51 21,03 25,62 33,05 41,4 

Microsoft Access 49,63 151,88 32,63 55,63 70,15 98,98 

BaseX 8,87 194,76 6,28 344,65 13,97 643,19 

Tab. 5 Celkové výsledky pre testovanie dotazu, ktorý vyberal usporiadané všetky záznamy 

4.3.4 4.Test - Testy s podmienkou Where 

       V treťom teste vykonávame dotaz s podmienkou WHERE, konkrétne sa dotazuje na 

všetky záznamy, ktoré majú ako hodnotu atribútu meno Marek. Na tento atribút bol 

v relačných DBMS vytvorený index, pre rýchlejšie dotazovanie. 

select * from sponzor where meno = 'Marek'; 

SQL dotaz  3 

XQUERY for $doc in collection('xquerydb') where 

matches(document-uri($doc), 'Sponzor.xml') return for $Sponzor 

in $doc//Sponzor where $Sponzor/Meno='Marek' return $Sponzor 

XQuery dotaz 3 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 9,5 13,49 3,73 5,53 4,76 7,19 

Microsoft SQL Server 9,99 16,7 5,06 7 7,15 9,71 

Firebird 14,18 24,71 6,47 10,8 11,16 17,35 

MySQL 11,29 18,51 5,72 7,35 5,77 14,98 

MySQL[ODBC] 12,4 19,91 5,73 7,5 4,05 6,57 

PostgreSQL 8,86 22,71 6,16 13,96 8,95 22,25 

DB2 9,87 15,56 5,14 6,99 7,3 9,9 

SQLite 8,52 12,57 4,02 8,7 5,77 14,98 

Microsoft Access 19,06 105,95 5,37 17,91 13,78 29,91 

XML Dokumenty 0,28 6,75 0,58 6,45 1,15 10,82 

BaseX 0,5 28,7 2,1 35,99 1,95 54,76 

Tab. 6 Celkové výsledky testov pre podmienené dotazovanie 

4.3.5 5.Test - Testy spojení 

       Pri tomto teste porovnávame výkon pri spájaní tabuliek respektíve dokumentov cez 

spoločné atribúty.  

select c.* from clen c, pretekar p, startlist st where 

c.clenskeid = p.clenskeid and p.rc_pretekar = st.rc_pretekar 

and c.meno = 'Marek'; 

SQL dotaz  4 

XQUERY for $StartList in 

collection('xquerydb/StartList.xml')//StartList,$Pretekar in 

collection('xquerydb/Pretekar.xml') 

//Pretekar[RC_Pretekar=$StartList/RC_Pretekar],$Clen in 

collection('xquerydb/Clen.xml')//Clen[ClenskeID=$Pretekar/Clen

skeID] where $Clen/Meno='Marek' return $Clen 

XQuery dotaz 4 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 59,39 72,3 22,85 25,04 36,31 39,14 

Microsoft SQL Server 68,13 97,6 29,72 45,21 46,36 69,13 

Firebird 87,93 98,38 50,67 56,21 90,44 96,68 

MySQL 21,57 51,53 11,22 25,95 12,99 34,38 

MySQL[ODBC] 84,49 111,38 71,84 85,37 137,91 158,08 

PostgreSQL 42,93 69,75 29,33 42,83 33,28 72,4 

DB2 88,82 101,87 40,11 45,88 74,47 83,17 

SQLite 41,44 55,96 31,2 39,09 47,11 66,55 

Microsoft Access 40,16 150,8 68,12 82,37 116,32 134,64 

XML Dokumenty 4,59 122,26 11,69 137,98 10,73 430,11 

BaseX 5,73 66,12 7,93 108,42 12,86 163,65 

Tab. 7 Celkové výsledky pre dotazy, ktoré spájali tabuľky, resp. dokumenty 

4.3.6 6.Test – Dotazovanie podľa podreťazcov 

       V ďalšom teste testujeme výkon pri dotazovaní podľa podreťazca atribútu. V každom 

relačnom DBMS bol vytvorený index na atribút meno. 

select * from sponzor where meno like 'M%'; 

SQL dotaz  5 

XQUERY for $doc in collection('xquerydb') where 

matches(document-uri($doc), 'Sponzor.xml') return for $Sponzor 

in $doc//Sponzor where substring($Sponzor/Meno,1,1) ='M' 

return $Sponzor 

XQuery dotaz 5 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 22,01 26,16 6,89 8,79 9,97 12,22 

Microsoft SQL Server 32,98 42,74 10,42 14,16 18,24 23,68 

Firebird 36,42 46,73 16,54 20,64 26,91 32,97 

MySQL 15,43 25,82 7,84 12,4 7,59 12,81 

MySQL[ODBC] 33,43 44,14 6,11 9,7 42,04 47,08 

PostgreSQL 13,38 32,74 6,37 17,93 11,36 31,67 

DB2 40,75 50,19 10,74 14,42 19,58 25,12 

SQLite 11,25 16,84 7,84 12,4 11,3 19,85 

Microsoft Access 21,7 127,01 31,33 43,25 49,99 67,06 

XML Dokumenty 3,63 15,46 5,22 25,43 6,41 37,18 

BaseX 5,68 79,12 5,9 154,11 6,87 245,99 

Tab. 8 Celkové výsledky pri dotazovaní podľa podreťazcov určitého atribútu 

4.3.7 7.Test – Testy agregačných funkcií  

       Testovanie pri použití agregačných funkcií, v tomto prípade funkcie SUM. 

select SUM(PrispelNaTeam) from sponzor; 

SQL dotaz  6 

XQUERY for $doc in collection('xquerydb') where 

matches(document-uri($doc), 'Sponzor.xml') return 

sum($doc//PrispelNaPreteky) 

XQuery dotaz 6 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 2,55 6,47 0,28 2,1 0,9 3,3 

Microsoft SQL Server 0,65 4,67 0,34 2,07 0,63 2,7 

Firebird 3,62 13,68 2,14 5,31 3,53 11,89 

MySQL 0,68 5,46 0,37 5,29 0,65 2,65 

MySQL[ODBC] 1,26 6,71 0,49 1,81 0,9 3 

PostgreSQL 0,64 5,3 0,33 4,13 0,7 6,46 

DB2 0,95 5,26 0,29 1,8 0,67 2,95 

SQLite 0,62 5,6 0,37 5,29 1,1 8,94 

Microsoft Access 2,43 99,65 0,29 11,29 0,65 18,05 

XML Dokumenty 0,06 2,03 0,07 1,75 0,05 2,6 

BaseX 0,09 22,26 0,09 49,49 0,32 85,23 

Tab. 9 Celkové výsledky pre dotazy, ktoré testovali agregačné funkcie 

4.3.8 8.Test – Testy s Group by 

       Výber uskutočnený s Group by. Znova treba poznamenať, že použitá knižnica 

Microsoft.Xml.Xquery nemá implementované funkcie order by ani group by, nebol teda 

vykonaný ani tento test pre systém implementujúci túto knižnicu. Pre testované atribúty boli 

tak tiež vytvorené indexy. 

select firma,sum(prispelnateam) from sponzor group by firma; 

SQL dotaz  7 

XQUERY let $sponzori := collection('xquerydb/Sponzor.xml') 

//Sponzor for $firma in distinct-

values($sponzori/Firma/text()) return <Detajly> <Firma> 

{$firma} </Firma> <Suma>{sum 

(collection('xquerydb/Sponzor.xml') 

//Sponzor[Firma=$firma]/PrispelNaTeam)}</Suma></Detajly>" 

XQuery dotaz 7 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 4,4 8,28 2,07 3,52 4,93 7,14 

Microsoft SQL Server 4,22 8,7 2,09 3,28 4,85 6,62 

Firebird 7,87 16,17 4,29 7,81 8,51 14,12 

MySQL 4,23 13,56 3,99 4,36 5,6 9,5 

MySQL[ODBC] 5 14,49 4,2 4,64 5,89 9,73 

PostgreSQL 4,78 13,89 2,77 8,81 6,17 16,79 

DB2 4,29 7,84 2,14 3,49 5,17 7,16 

SQLite 6,64 11,53 3,04 7,87 6,8 14,35 

Microsoft Access 6,96 113,83 2,23 19,29 5,71 31,55 

BaseX 2,46 48,92 1,53 68,22 4,7 109,74 

Tab. 10 Celkové výsledky pre testovanie dotazov používajúce GROUP BY 

4.3.9 9.Test – Testy vnorených dotazov 

       V poslednom teste sme testovali rýchlosť vykonania vnoreného dotazu. 

select * from sponzor where prispelnapretek = (select 

min(prispelnapretek) from sponzor) 

SQL dotaz  8 

XQUERY for $doc in collection('xquerydb') where 

matches(document-uri($doc), 'Sponzor.xml') return  let 

$SponzorMinimum := min($doc//PrispelNaPreteky) for $Sponzor in 

$doc//Sponzor where $Sponzor/PrispelNaPreteky=$SponzorMinimum 

return $Sponzor 

XQuery dotaz 8 
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DBMS 1 vlákno (2000) 10 vlákien (2000) 20 vlákien (3000) 

 Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo Ttrans Tcelkovo 

Oracle 4,73 8,37 2,23 3,7 2,6 5,01 

Microsoft SQL Server 4,39 9,49 2,34 3,55 2,67 4,58 

Firebird 6,91 17,48 3,53 7,69 6,22 12,42 

MySQL 5,8 10,51 2,31 3,89 2,81 5,13 

MySQL[ODBC] 4,58 9,84 2,25 3,88 3,14 5,34 

PostgreSQL 6,7 17,86 4,25 11,2 9,89 20,85 

DB2 5,14 8,97 2,62 4,25 2,75 4,99 

SQLite 4,44 8,62 2,2 6,75 3,05 11,69 

Microsoft Access 8,44 107,45 3,99 21,54 6,62 30,93 

XML Dokumenty 0,5 12,33 0,11 11,33 1,17 22,84 

BaseX 0,42 33,14 0,34 89,11 1,3 124,17 

Tab. 11 Celkové výsledky testovania efektivity vnorených dotazov 
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5 Záver 
       Cieľom tejto práce bolo vytvorenie informačného systému v prostredí XQuery a jeho 

následné porovnanie s informačnými systémami, ktoré používajú relačné databázy. Takýto 

systém používa ako dátové úložisko dokumenty XML a bolo nutné použiť sofistikované 

metódy.  

       Porovnanie týchto dvoch systémov prebiehalo v dvoch etapách. V prvej časti testovania 

sa testovala efektivita pri práci s masívnymi operáciami veľkého počtu záznamov. Ako 

môžeme vyčítať z Tab. 1 a Tab. 2 na strane 26, medzi špičku patrí databáza od firmy IBM 

DB2. Tak isto aj databázy Oracle a PostgreSQL dosiahli veľmi dobré časy. Systémy 

implementujúce ako databázu XML dosiahli tak tiež dobré výsledky obzvlášť teda systém 

implementujúci natívnu databázu BaseX.  

       V druhej časti testovania sa merali výkony jednotlivých systémov pri dotazovaní sa na 

databázu a tak tiež výkon zápisu nových záznamov do nich. Tieto operácie vykonávalo 

niekoľko vlákien – simulovali teda činnosť užívateľov pracujúcich so systémom. Meral sa 

celkový čas dotazu vrátane transformácie záznamov z databázy do informačného systému, 

a tiež sa zaznamenával iba čas transformácie. Ako môžeme vidieť na strane 28 najlepšie si 

s týmto testom dokázali poradiť informačné systémy implementujúce databázy Oracle a DB2. 

Systém používajúci BaseX musel pre tento test použiť relatívne nový jazyk XQuery Facility 

Update, pretože samotný XQuery jazyk nepodporuje aktualizáciu dokumentu. Práve z tohto 

testu zapisovania nových záznamov do informačného systému možno zistiť, že XML systém 

ktorý je predstavený na strane 17 by nemal veľkú budúcnosť, keďže by bol problém pri 

prístupe viacerých užívateľov.  

       Celkovo najrýchlejším systémom z pohľadu dotazovania sa podľa testov, ktoré si 

môžeme prezrieť od strany 28, stal systém implementujúci databázu SQLite. Avšak táto 

databáza je orientovaná non-client server a tak nedochádza pri tejto variante ku žiadnej 

časovej strate po sieti tak tiež známej pod pojmom „traffic-cost“, ku ktorej dochádza 

u ostatných testovaných systémov. Po SQLite dosiahli zrejme najlepšie časy Oracle 

a MySQL, ktoré mali zväčša najlepšie časy. Čo sa týka rýchlosti samotného dotazovania, 

systémy implementované v prostredí XQuery zaostávajú za relačnými systémami z dôvodu 

pomalého prístupu k dátam a parsovania či konverzie textu. Ako ale môžeme z grafov 

transformácií dát pri jednotlivých testoch vyčítať, XQuery má veľkú výhodu oproti relačným 

systémom práve pri transformácii dát z databázy do systému, keďže umožňuje výsledky 

dotazov v úvodzovkách obaliť do tagov HTML a následne priamo poslať užívateľovi do 

systému. V tomto ohľade sú teda XML systémy o krok napred pred relačnými systémami, 

keďže nad relačnými systémami sa musia implementovať triedy, ktoré sa starajú o túto zložitú 

transformáciu.  

       Treba poznamenať, že dnešné informačné systémy predovšetkým teda natívne XML 

databázy sú stále ešte vo vývoji.   

 

 



38 

 

6 Literatúra 
1. rpbourret.com - XML and Databases. [Online] 1. január 2010. [Dátum: 16. apríl 2012.] 

http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm. 

2. XML Enabled-DB. [Online] 26. jún 2011. [Dátum: 15. apríl 2012.] 

http://wiki.matfyz.sk/XML_Datab%C3%A1zy#XML-enabled_DB. 

3. XML Databázy. [Online] 26. jún 2011. [Dátum: 15. apríl 2012.] 

http://wiki.matfyz.sk/XML_Datab%C3%A1zy#Z.C3.A1kladn.C3.A1_charekteristika_pod.C4

.BEa_XML_DB. 

4. Howard, Katz, a iní, a iní. XQuery from the Experts: A Guide to the W3C XML Query 

Language . s.l. : Addison Wesley, 2003. ISBN 0-321-18060-7. 

5. Microsoft SQL Server 2008. [Online] Microsoft, 20. apríl 2012. [Dátum: 2012. apríl 2012.] 

http://www.microsoft.com/slovakia/sqlserver/default.mspx. 

6. Oracle Database 11g. [Online] Oracle, 15. apríl 2012. [Dátum: 15. apríl 2012.] 

http://www.oracle.com/us/products/database/index.html. 

7. Firebird: The true open source. [Online] 4. október 2011. [Dátum: 15. apríl 2012.] 

http://www.firebirdsql.org/. 

8. MySQL:: The world's most popular open source database . [Online] Oracle, 15. apríl 2012. 

[Dátum: 15. apríl 2012.] http://www.mysql.com/products/. 

9. PostgreSQL: About. [Online] PostgreSQL Global Development Group, 27. február 2012. 

[Dátum: 20. apríl 2012.] http://www.postgresql.org/about/. 

10. About SQLite. [Online] 20. apríl 2012. [Dátum: 20. apríl 2012.] 

http://www.sqlite.org/about.html. 

11. Funkcie a výhody databázového softvéru Access 2010. [Online] Microsoft, 20. apríl 2012. 

[Dátum: 20. apríl 2012.] http://office.microsoft.com/sk-sk/access/funkcie-a-vyhody-

databazoveho-softveru-access-2010-HA101809011.aspx. 

12. IBM - DB2 database software. [Online] 20. apríl 2012. [Dátum: 20. apríl 2012.] 

http://www-01.ibm.com/software/data/db2/. 

13. BaseX | Product Overview. [Online] 16. apríl 2012. [Dátum: 16. apríl 2012.] 

http://basex.org/products/. 

14. Sedna XML database. [Online] 28. november 2011. [Dátum: 20. apríl 2012.] 

http://www.sedna.org/. 

15. XQuery Update Facility 1.0. [Online] 17. marec 2011. [Dátum: 23. apríl 2012.] 

http://www.w3.org/TR/xquery-update-10/. 

 



39 

 

7 Prílohy 
 

DVD1 Obsah adresára 

Aplikacia/ Aplikácia použitá v práci 

Aplikacia/BenchmarkApp

  

Testovacia aplikácia, ktorá merala čas dotazov 

Skripty/ Skripty vytvárajúce databázové konštrukcie potrebne pre IS 

XML_DB/ Dokumenty predstavujúce databázu XML 

 


