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Jêzyk XSLT jest jedn¹ z najwa¿niejszych technologii zwi¹zanych z XML. Za pomoc¹ 
XSLT mo¿emy przekszta³ciæ dokumenty XML, mo¿emy tak¿e wygenerowaæ plik HTML 
lub nawet zwyk³y plik tekstowy. Specyfikacja tego jêzyka opracowana przez 
konsorcjum W3C nie jest ³atwa w lekturze. Nawet je�li programowa³e� wcze�niej 
w jêzyku zorientowanym obiektowo lub jêzyku strukturalnym, zrozumienie zasady 
dzia³ania XSLT mo¿e nastrêczaæ pewne trudno�ci. XSLT zosta³ bowiem oparty 
o zupe³nie inny paradygmat, który poznasz w czasie lektury tej ksi¹¿ki.

Ksi¹¿ka „XSLT dla ka¿dego” w przystêpny sposób pomo¿e zrozumieæ i opanowaæ jêzyk 
XSLT. Od czytelników wymaga siê jedynie podstawowej znajomo�ci XML i technologii 
z XML zwi¹zanych. Podczas pracy z XSLT bêdziemy jednocze�nie pog³êbiali swoj¹ 
znajomo�æ XML. Nauczymy siê przekszta³caæ dokumenty XML na kod HTML, dziêki 
czemu mo¿na je przegl¹daæ w przegl¹darce, nauczymy siê te¿ przetwarzaæ jedn¹ 
postaæ XML na inn¹. 

Przedstawiono: 

• Zalety, wady i obszary zastosowania XSLT 
• Narzêdzia u³atwiaj¹ce tworzenie i debugowanie plików XSLT, procesory XSLT: 
    MSXML, Saxon, Xalan 
• Wybieranie fragmentów dokumentu XML za pomoc¹ XPath 
• U¿ycie regu³, wstawianie tekstu i elementów 
• Przetwarzanie warunkowe i iteracyjne, zastosowanie rekurencji 
• Tworzenie dokumentów HTML 
• U¿ycie zmiennych i parametrów 
• Operacje na ³añcuchach, formatowanie danych, sortowanie i numerowanie 
• Tworzenie arkuszy z³o¿onych z wielu plików 
• Zagadnienia zwi¹zane z przestrzeniami nazw 
• Metodologiê projektowania aplikacji opartych na XML i XSLT

Ksi¹¿ka „XSLT dla ka¿dego” jest przeznaczona dla osób ucz¹cych siê XSLT, ale nie 
tylko dla nich. Przydatna bêdzie te¿ dla osób znaj¹cych ju¿ podstawy XSLT, gdy¿ wiele 
zagadnieñ omawiamy bardzo szczegó³owo. To kompletny przewodnik po tym jêzyku 
programowania, od podstaw po zagadnienia zaawansowane. 
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Rozdział 3.

Wybieranie danych

W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, czym jest arkusz stylów i jak się go używa.
Wiemy też nieco o regułach i pobieraniu wartości z dokumentów XML. Używane dotąd
wyrażenia doboru reguł i wybierania danych były bardzo proste, więc nasze możliwości
były ograniczone.

W tym rozdziale skoncentrujemy się na precyzyjniejszym wybieraniu danych. Do-
wiemy się:

� Jak działają drzewa dokumentów XML.

� Czym jest XPath.

� Jak wybierać pojedyncze elementy.

� Jak wybierać wiele elementów.

� Jak wybierać atrybuty.

Drzewa dokumentów XML

Dokument XML to zbiór elementów posiadających pewną hierarchię. Każdy element
w dokumencie może mieć dowolną liczbę „dzieci”, począwszy od zera, te „dzieci” też
mogą mieć „dzieci” i tak dalej. Poza tym każdy element może mieć dowolną liczbę
atrybutów. Te stwierdzenia nie są zbyt odkrywcze, ale to one określają strukturę do-
kumentu XML. Każdy element i każdy atrybut mają jednoznacznie określone miejsce
w drzewie dokumentu. Jako że każdy element i każdy atrybut można jednoznacznie
zidentyfikować, można wskazać pojedynczy element lub atrybut i pobrać jego wartość.
Zobrazowano to wszystko na rysunku 3.1.

Każdy element drzewa na rysunku 3.1 zaznaczono kołem. Poszczególne „dzieci” jed-
nego elementu można rozróżnić dzięki oznaczającym je literom. Jednak, jak widać,
czasem „dzieci” oznaczone są takimi samymi literami, więc nie można powiedzieć
„daj element C”, gdyż może chodzić o element C będący „dzieckiem” elementu B lub
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Rysunek 3.1.
Graficzna
postać drzewa

elementu F. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie jesteśmy w stanie rozróżnić elemen-
tów, po prostu trzeba wyrażać się bardziej precyzyjnie. Aby pobrać pewien element,
możemy powiedzieć: „daj element C będący ‘dzieckiem’ elementu B będącego ‘dziec-
kiem’ elementu głównego A”. Takie wskazywanie elementów nazywamy adresowa-

niem bezwzględnym. Adresowanie takie nazywamy bezwzględnym dlatego, że poda-
jemy bezwzględne położenie elementu w drzewie. W przypadku takiego adresowania
zawsze jednoznacznie wskazujemy wybrane miejsce.

Każdy element drzewa na rysunku 3.1 zaznaczono kołem. Poszczególne „dzieci” jed-
nego elementu można rozróżnić dzięki oznaczającym je literom. Jednak, jak widać,
czasem „dzieci” oznaczone są takimi samymi literami, więc nie można powiedzieć
„daj element C”, gdyż może chodzić o element C będący „dzieckiem” elementu B lub
elementu F. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie jesteśmy w stanie rozróżnić elemen-
tów, po prostu trzeba wyrażać się bardziej precyzyjnie. Aby pobrać pewien element,
możemy powiedzieć: „daj element C będący ‘dzieckiem’ elementu B będącego ‘dziec-
kiem’ elementu głównego A”. Takie wskazywanie elementów nazywamy adresowa-

niem bezwzględnym. Adresowanie takie nazywamy bezwzględnym dlatego, że poda-
jemy bezwzględne położenie elementu w drzewie. W przypadku takiego adresowania
zawsze jednoznacznie wskazujemy wybrane miejsce.

Innym sposobem adresowania jest adresowanie względem wybranego elementu. Za-
łóżmy, że element E z rysunku 3.1 jest punktem startowym. Chcemy wskazać ten sam
element co poprzednio, więc mówimy: „daj mi element C, sąsiada mojego ‘rodzica’”.
Tego typu adresowanie nazywamy adresowaniem względnym, gdyż położenie elementu
w drzewie podajemy względem aktualnej pozycji.

W przypadku adresowania względnego nie wskazuje się w drzewie dokumentu nie-
powtarzalnej lokalizacji, gdyż to, który element zostanie wybrany, zależy od punktu
startowego zapytania.

Co to jest węzeł?

Mówimy konsekwentnie o elementach i atrybutach, ale różnice między jednymi a drugimi
nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać. Najważniejszą różnicą jest to, że elementy
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mogą mieć elementy „dzieci”, zaś atrybuty nie. Wobec tego atrybut ma zawsze war-
tość prostą (tekstową), podczas gdy element może mieć w wartości także inne ele-
menty i atrybuty.

Skoro elementy i atrybuty zanadto się nie różnią, można je w drzewie dokumentu za-
pisać jako takie same obiekty. Element E z rysunku 3.1 może być na przykład równie
dobrze atrybutem, gdyż nie ma żadnych „dzieci”. Niektórzy uważają nawet, że nie po-
winno się stosować atrybutów, gdyż są to przypadki szczególne elementów. Elementy
i atrybuty są wzajemnie zamienne, o ile tylko element nie ma „dzieci” ani atrybutów.
Jako że atrybuty są po prostu nazwami z wartością, element musi zawierać atrybuty
różniące się nazwami. Wartość elementu z kolei może zawierać wiele innych elemen-
tów o takich samych nazwach. To rozróżnienie jest bardzo istotne przy projektowaniu
dokumentów XML, szczególnie kiedy przewiduje się ich modyfikację w przyszłości.

W Obiektowym Modelu Dokumentu (DOM) oraz w XSLT, a właściwie w XPath,
elementy i atrybuty różnią się od siebie tak nieznacznie, że są traktowane bardzo po-
dobnie. Niektóre funkcje DOM Level 2 na elementach działają równie dobrze, jak na
atrybutach. Funkcje �������� i ������	
� nie odróżniają elementów od atrybutów, choć
ich wyniki mogą być różne w obu przypadkach. Elementy i atrybuty noszą wspólną
nazwę węzłów, czyli prostych obiektów zawierających dane w drzewie dokumentu.

Węzeł bieżący

W rozdziale 2. użyliśmy pojęcia bieżącego elementu. Wprawdzie sama nazwa zdaje
się już sporo wyjaśniać, jednak przyda się jeszcze krótki opis. Poza tym, ze względu
na podobieństwo elementów i atrybutów, od teraz będziemy mówić o bieżącym węźle.

W rozdziale 2. pokazywaliśmy arkusz stylów XSLT przetwarzający dokument XML,
w którym elementy XML były dopasowywane do reguł z arkusza. Nie wiemy jeszcze
jednak, jak się tworzy wyrażenia atrybutu ����. Zawsze, kiedy pojawia się dopaso-
wanie i wykonywana jest reguła, węzeł, na rzecz którego ta reguła została uruchomiona,
staje się węzłem bieżącym, czyli wskazaniem pewnego węzła w drzewie XML.

W przypadku z debuggerem XSLT, który umożliwia krokowe wykonywanie przekształ-

cenia, węzeł bieżący jest zawsze pokazywany. Debugger śledzi bieżący węzeł i regułę,

która jest uruchamiana.

 
Bieżący węzeł to po prostu wskaźnik do przetwarzanego węzła, ale reguła nie musi
ograniczać się do wykorzystywania wartości tego właśnie węzła. W regule można użyć
adresowania bezwzględnego lub względnego do sięgnięcia do dowolnego innego węzła
z dokumentu XML. Jak wspomniano wcześniej, nie trzeba też korzystać akurat z po-
jedynczej wartości. Jeśli element ma atrybuty i elementy potomne, one też są częścią
jego wartości. Taka wartość nazywana jest fragmentem drzewa — jest to część drzewa
dokumentu XML zaczynająca się od wskazanego węzła. Sam fragment drzewa jest
poprawnym dokumentem XML.

Użycie fragmentów drzewa pokazywaliśmy już wcześniej, w rozdziale 2., w którym mó-
wiliśmy, że funkcja ������ wybiera jedynie wartość tekstową elementu. Jeśli odwołamy
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się po prostu do wartości elementu, otrzymamy tekst elementu i wszystkich jego po-
tomków — zatem otrzymamy wartość tekstową fragmentu drzewa. Aby lepiej sobie
to wszystko uzmysłowić, spójrzmy na rysunek 3.2.

Rysunek 3.2.
Fragment
drzewa węzła T

Na rysunku graficznie przedstawiono fragment drzewa, w tym wypadku należący do
węzła T. Odpowiada on wartości węzła T.

Czym jest zbiór węzłów?

Teraz, kiedy wiemy już, czym jest węzeł, wydaje się, że pojęcie zbiorów węzłów jest
oczywiste — no cóż, i tak, i nie.

Kiedy wybieramy dane według pewnego wyrażenia, wyrażenie to nie musi pasować do
dokładnie jednego węzła, ale może pasować do ich większej liczby. Takie właśnie dopa-
sowane do wyrażenia węzły nazywamy zbiorem węzłów. Najbardziej typowym zbiorem
węzłów są węzły „dzieci” wskazanego elementu. Niektórzy uważają, że jest to jedyny ro-
dzaj zbioru węzłów, ale tak nie jest. Bez trudu można stworzyć wyrażenie, które wybierze
węzły z różnych części dokumentu XML; przykład pokazano na rysunku 3.3.

Rysunek 3.3.
Zbiór węzłów
zawierający węzły
porozrzucane
po całym dokumencie
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Na rysunku 3.3 pokazano zbiór węzłów, jaki otrzymamy żądając „wszystkich węzłów
o nazwie B”. Jak widać, w takim wypadku położenie tych węzłów w dokumencie nie
ma znaczenia. Każdy węzeł pasujący do zadanego wyrażenia jest wstawiany do zbioru
węzłów. Zbiór węzłów z rysunku 3.3 składa się z kilku węzłów; z tych węzłów mamy
dostęp do fragmentów drzewa składających się z danego węzła i jego potomków. Jeśli
wyrażenie obejmowało jedynie atrybuty, zbiór węzłów składa się z węzłów o warto-
ściach prostych.

Zbiory węzłów są w XSLT bardzo istotne. Umożliwiają tworzenie spisów treści, indek-
sów i wszelkiego rodzaju dokumentów, których dane są porozrzucane po dokumencie
XML. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie różnych wyników służących do różnych
celów na podstawie jednego dokumentu źródłowego XML.

XPath

Dotąd rozdział ten był ściśle teoretyczny. Teoria ta jest potrzebna, gdyż jest ona pod-
stawą zastosowań praktycznych, którym teraz poświęcimy nasz wykład.

XSLT nie mógłby działać, jeśli nie byłoby mechanizmu dopasowywania i wybierania
węzłów i potem ich przetwarzania. Trzeba móc wskazać, który węzeł lub węzły mają
być dobrane. Do tego właśnie służą wyrażenia XPath. XPath to język używany do
wskazywania, którego węzła lub węzłów zamierzamy użyć. Wyrażenia XPath mogą
być bardzo proste, mogą wskazywać pewne miejsce w drzewie dokumentu za pomocą
adresu bezwzględnego. Mogą też być złożone. Będziemy pokazywać tworzenie coraz
bardziej złożonych wyrażeń, ale zaczniemy oczywiście od podstaw.

Wybieranie elementów

Osoby zaznajomione ze sposobem adresowania stosowanym w Sieci nie będą miały
problemu ze zrozumieniem podstawowych wyrażeń XPath. Witryna sieciowa jest
hierarchią plików, tak jak dokument XML jest hierarchią elementów. Odwiedzając
jakąś witrynę podaje się adres jej strony głównej, na przykład http://www.jakas.

witryna.com. Takie samo znaczenie ma adres http://www.jakas.witryna.com/, który
jest bardziej poprawny formalnie. Dalej w adresie podaje się, które miejsce całej
hierarchii nas interesuje, na przykład adres www.jakas.witryna.com/menu/entrees

może wskazywać katalog entrees będący podkatalogiem katalogu menu znajdują-
cego się w katalogu głównym. /menu/entrees to szczególnie interesująca nas część
— jednoznacznie identyfikuje położenie w ramach hierarchii witryny, jak to pokaza-
no na rysunku 3.4.

Rysunek 3.4 pokazuje część hierarchii witryny. Warto zauważyć, że /menu/entrees

jednoznacznie identyfikuje węzeł ������� znajdujący się w drzewie. Aby wybrać węzeł
��������, należałoby użyć wyrażenia /menu/desserts. Spójrz na wydruk 3.1.
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Rysunek 3.4.
Hierarchia
witryny sieciowej

Wydruk 3.1. Menu odpowiadające rysunkowi 3.4 zapisane jako XML
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Wydruki do tego rozdziału można pobrać z witryny wydawcy.

 
Kod XML z wydruku 3.1 ma taką samą strukturę drzewiastą, jak witryna przedsta-
wiona na rysunku 3.4. Tak jak w witrynie, ����
�������� wskazuje element �������.
Jak widać, wskazywanie za pomocą XPath pewnego węzła w dokumencie XML jest
bardzo proste. Zasady są zapewne już wszystkim znane, choć nie z XPath. Spójrzmy
na wydruk 3.2.
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Wydruk 3.2. Arkusz stylów, w którym wybiera się węzeł entrees z wydruku 3.1
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Reguła z wiersza 5. pasuje do elementu głównego dokumentu źródłowego. Wartość
pobrana w wierszu 6. jest wybierana za pomocą wyrażenia ����
��������, które pasuje
do elementu ������� będącego „dzieckiem” elementu głównego ���
. Wynik zasto-
sowania wydruku 3.2 do wydruku 3.1 pokazano na wydruku 3.3.

Wydruk 3.3. Wynik zastosowania arkusza 3.2 do wydruku 3.1
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Taki wynik uzyskano za pomocą procesora Saxon. Jeśli użyty zostanie inny procesor,

nieco inny może być wynik; MSXML generuje domyślnie wyniki jako UTF-16, więc

w jego przypadku dokument wynikowy będzie miał między kolejnymi literami spacje.

Wydruk 3.3 prezentuje wartość wszystkich „dzieci” węzła �������. Zgodnie z tym,
co mówiliśmy w poprzednim rozdziale — w wierszu 6. z wydruku 3.2 żądamy poda-
nia wartości węzła �������. Wartość tego węzła zawiera wszystkich jego potomków,
więc pobranie jej oznacza pobranie ich wartości tekstowej. Takie działanie może być
nieco mylące, gdyż wydaje się, że na wydruku 3.2 wybierany jest zbiór węzłów skła-
dający się z wszystkich elementów „dzieci” węzła �������. Jeśli węzeł ten zawierałby
też wartość tekstową, okazałoby się, że nie jest to prawda. Można jednak stworzyć
dodatkową regułę obsługującą elementy ���, jak to pokazano na wydruku 3.4.

Wydruk 3.4. Arkusz stylów z dokładniejszą kontrolą elementów dish
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Warto zauważyć, że wiersze 9. i 16. powyższego wydruku powodują pominięcie wę-
złów ���������� i ��������. Wynik zastosowania arkusza 3.4 do wydruku 3.1 pokazano
na wydruku 3.5.

Wydruk 3.5. Wynik zastosowania arkusza 3.4 do wydruku 3.1
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Na wydruku 3.5 każdy węzeł ��� jest już obsługiwany osobno. Kreski (�) przed po-
szczególnymi potrawami pokazują, że tak jest naprawdę. Białe znaki pojawiają się
w związku z domyślnymi regułami obsługi białych znaków w procesorze.

Pobieranie wartości pojedynczego elementu

Powyższy kod jest niewygodny, z tego względu, że dotyczy elementu lub zbioru ele-
mentów. W zbiorze elementów (np. elementy ���) żaden węzeł nie jest wyróżniony.
Jeśli wskażemy węzeł ��� zamiast dobrać go w regule, otrzymamy wartość jednego
takiego węzła — uwidoczniono to na wydruku 3.6.

Wydruk 3.6. Arkusz stylów pobierający wartość elementu dish
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Reguła z wiersza 11. pasuje do elementu ������� i wybiera jedynie wartość węzła ���
— wiersz 12. Różnica między tym wydrukiem a wydrukiem 3.4 polega na tym, że
nie dopasowujemy reguły do elementu ���. Wynik działania arkusza 3.6 pokazano
na wydruku 3.7.

Wydruk 3.7. Wynik zastosowania arkusza 3.6 do wydruku 3.1
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Na wydruku 3.7 widać wyraźnie, że przyjęte założenie dotyczące wydruku 3.6 jest słusz-
ne. Pobieranie wartości węzła ��� daje wartość dokładnie jednego takiego węzła. Co
stało się z pozostałymi węzłami? Przecież ��	���	
���� pasuje do węzłów ���, czyli do
zbioru węzłów. To, że pobieramy pojedynczą wartość, jest znów wynikiem domyślnego
zachowania XSLT. Jeśli do wyboru z elementu ��	���	
���� pasuje zbiór węzłów, uży-
wana jest jedynie pierwsza wartość z tego zbioru. Pierwszym elementem jest ten element,
który znajduje się najwcześniej w źródle XML; w tym wypadku jest to łosoś z grilla.

Pojawia się kolejne pytanie: jak wybrać pojedynczy węzeł ze zbioru, ale nie pierwszy?
Na szczęście można po prostu podać numer węzła, który ma być wybrany. Jednak taki
sposób wybierania zasadniczo różni się od dobrze nam znanego z adresowania stron
sposobu zapisu wyrażeń XPath. Numer żądanego węzła trzeba podać w nawiasie kwa-
dratowym — oto przykład pobrania trzeciego elementu ���:
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W wielu językach programowania listy elementów są numerowane od zera, więc

element o indeksie 3 będzie w nich czwartym elementem. W XSLT numeracja za-

czyna się od jedynki, więc indeks 3 odpowiada trzeciemu elementowi.

Wartość w nawiasie kwadratowym nazywamy predykatem. Predykat może być lite-
rałem lub całym wyrażeniem, decydującym czy dany węzeł ma zostać włączony do
wyboru.

Warto zauważyć, że w przykładzie używamy adresowania względnego, przez co wy-
bór jest zależny od aktualnej pozycji. Jeśli elementem bieżącym jest �������, zostanie
wybrany trzeci element ���. Jeśli węzeł bieżący nie ma „dzieci” ���, wartość pozo-
stanie pusta.
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Skoro predykaty mogą być wyrażeniami, mogą to być złożone warunki sprawdzające
czy dany węzeł ma być wybrany. Jak zapowiedzieliśmy na początku rozdziału, bardziej
złożone wyrażenia będziemy omawiać w dalszej części książki. Teraz mamy zapoznać
się z podstawami. Przykład z wydruku 3.8 tworzy menu dnia na podstawie dokumentu
z wydruku 3.1.

Wydruk 3.8. Arkusz tworzący menu na dzisiaj
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Wydruk 3.8 zawiera tylko jedną regułą (wiersz 5.) pasującą do elementu głównego.
Reguła ta wyświetla wartości różnych elementów z wydruku 3.1, korzystając z adre-
sowania bezwzględnego i predykatu w formie liczby. W wierszu 7. wybieramy drugi
element ��� z elementu ����������, w wierszu 8. trzeci element ��� z elementu ���
�����, zaś w wierszu 9. pierwszy element ��� z elementu ��������. Na wydruku 3.9.
pokazano uzyskany wynik.

Wydruk 3.9. Wynik zastosowania arkusza 3.8 do wydruku 3.1
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Wydruk 3.8 zawiera jedynie regułę pasującą do elementu głównego. W dalszej części
arkusza stylów użyto adresowania bezwzględnego, aby wybrać potrzebne wartości. Jak
widać, pobrana została lista dań tworząca menu na dzisiaj.

Wcześniej mówiliśmy o bieżącym węźle. Po uruchomieniu reguły jeden z węzłów
staje się bieżącym. Wyrażenie XPath nie zawiera węzła bieżącego, ale zawiera węzeł
kontekstu. Węzeł kontekstu jest częścią wyrażenia działającego na danym węźle.

Predykaty użyte w wydruku 3.8 działają na węźle kontekstu, w tym wypadku węźle
���. Wszystkie części wyrażenia XPath stają się po kolei węzłami kontekstu. Predy-
katów można używać na różnych etapach dobierania ścieżki — wtedy predykaty są
stosowane do odpowiedniego węzła kontekstu.

Trzeba pamiętać, że jeśli nie zostaną znalezione żadne dopasowania, nic się nie stanie.
Dzieje się tak również wtedy, kiedy predykat zawiera liczbę, której nie odpowiada
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żaden element. W takim wypadku liczba ta jest po prostu pomijana. Nie pojawi się
żaden komunikat mówiący, że danego elementu nie ma, ale po prostu nie zostaną wy-
brane żadne elementy, wobec czego reguła nie zostanie nigdy uruchomiona.

Wybieranie atrybutów
Dotąd omawialiśmy jedynie elementy, a co z atrybutami? Wspomniano, że elementy
i atrybuty nie różnią się zbytnio, więc można by się spodziewać, że odwołania mogą
mieć taką samą postać — próbę pokazano na wydruku 3.10.

Wydruk 3.10. Arkusz stylów, w którym próbujemy pobrać atrybuty
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W wierszu 8. wydruku 3.10 próbujemy pobrać wartość atrybutu ����� elementu ���.
Jak widać na wydruku 3.11, takie rozwiązanie nie działa.

Wydruk 3.11. Wyniki zastosowania arkusza 3.10 do wydruku 3.1
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Element ��	
���� z wydruku 3.10 ewidentnie nie zadziałał: zamiast wyniku pojawia
się puste miejsce, gdyż żaden element nie pasuje do podanego wyrażenia ��	���. Tak
właśnie powinno być, bo nie istnieje element �����. Istnieje natomiast element ���
i ma on atrybut �����, który chcemy wybrać. Co zatem należy zmienić?

Trzeba po prostu nakazać procesorowi pobrać atrybut, a nie element. Aby wskazać, że
chodzi nam o atrybut, przed nazwą dodajemy znak �. Wobec tego, skoro wiersz 8.
wydruku 3.10 powinien wskazywać atrybut, wyrażenie ��	��� powinno mieć postać
����
�����������������������, co pokazano na wydruku 3.12. Wynik pokazany na
wydruku 3.13 zawiera to, czego się spodziewaliśmy.

Wydruk 3.12. Arkusz stylów wybierający atrybut
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Wydruk 3.13. Wynik zastosowania arkusza 3.12 do wydruku 3.1
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Arkusz z wydruku 3.12 dał już wynik, o jaki nam chodziło. Jako że atrybuty nie mają
„dzieci”, wiadomo z góry, że nie powstaną żadne efekty uboczne: wartość atrybutu
zawsze jest tekstem.

Atrybuty mogą mieć typ, ale wszystkie te typy oparte są na wartościach tekstowych.

Typy danych szczegółowo omówimy w rozdziale 10.

Skoro atrybuty nie powodują żadnych efektów ubocznych, praca z nimi jest znacznie
prostsza. Poza tym wszystkie atrybuty elementu mają różne nazwy, nie ma problemu
z dobieraniem jednocześnie wielu atrybutów (i z pobieraniem wartości pierwszego
z nich). Jedynym sposobem uzyskania wielu atrybutów jest zastosowanie metaznaków.

Warto jeszcze zauważyć, że atrybuty zabierają w dokumencie mniej miejsca niż ele-
menty. Element ma znacznik początkowy i końcowy, atrybut tych znaczników nie ma.
W związku z tym, że wartością atrybutów zawsze jest tekst, parser lub procesor może
je przetwarzać szybciej, gdyż sprawdzanie elementów potomnych nie jest konieczne,
co zwykle oznacza zwiększenie wydajności.

Techniki bardziej zaawansowane

Jak dotąd omawialiśmy, o ile tylko było to możliwe, użycie pojedynczego węzła: sta-
raliśmy się unikać wyborów dających w wyniku więcej niż jeden węzeł. Wprawdzie
na początek to bardzo dobre rozwiązanie, ale znacząco ogranicza ono możliwości XSLT.
Jeśli nie tworzylibyśmy wyrażeń złożonych, to omówiony dotąd zakres XPath byłby
wystarczający.

Użycie metaznaków

Metaznaki są bardzo często używane w funkcjach i językach służących do wyszukiwania.
XPath ma tylko jeden metaznak, gwiazdkę (�). Metaznak ten zastępuje całą nazwę
elementu lub atrybutu, więc wyrażenie �� nie pasuje do elementów zaczynających się
literą a i spowoduje błąd. Metaznaki są przydatne do przeprowadzania dalej idącej
analizy dokumentu XML, kiedy nazwy pośrednich węzłów nie mają znaczenia. Na
wydruku 3.14 pokazano użycie metaznaku.
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Wydruk 3.14. Arkusz stylów z metaznakiem
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W wierszu 5. wydruku 3.14 użyto metaznaku, wobec czego nie ma znaczenia, czy
dobrany element ��� jest „dzieckiem” elementu ����������, ������� czy ��������
— w wierszu 6. pokazywana jest wartość dobranego elementu ���. Wyniki pokaza-
no na wydruku 3.15.

Wydruk 3.15. Wynik zastosowania arkusza 3.14 do pliku 3.1
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Jak widać na wydruku 3.15, wybrane zostały wszystkie węzły ���, nie tylko „dzieci”
węzłów pewnego rodzaju.

Tej techniki można użyć w wielu różnych sytuacjach. Załóżmy, że tworzymy artykuł
lub książkę w formie dokumentu XML. Za pomocą metaznaku można wybrać do spi-
su treści wszystkie nagłówki rozdziałów i podrozdziałów. Jeśli nie chcemy pobierać
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wszystkich węzłów, użycie samego metaznaku sprawy nie załatwi. Jak jednak widzieli-
śmy wcześniej, do precyzowania ścieżek można użyć predykatów. W ten sposób można
dokładniej kontrolować, do czego będą dopasowywane metaznaki. Prosty przykład
pokazano na wydruku 3.16.

Wydruk 3.16. Arkusz stylów z metaznakami i predykatami
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Wydruk 3.16 da takie same wyniki, jak wydruk 3.12 (czyli wyniki z wydruku 3.13).
Zamiast jednak adresować węzły według nazwy, w wierszu 8. wydruku 3.16 użyto
kilku metaznaków przy predykatach położenia. Element �������� jest trzecim elemen-
tem „dzieckiem” elementu ���
 — wyrażenie ����
��� � nakazuje procesorowi po-
branie trzeciego „dziecka” elementu ���
, niezależnie od jego nazwy. Wyrażenie po-
bierze element ��������, zupełnie tak samo, jakbyśmy użyli nazw elementów. Atrybut
jest też wybierany według metaznaku; w tym wypadku procesor ma pobrać drugi atrybut
elementu ���, którym jest atrybut �����.

Użycie drzewa dokumentu

Pokazane techniki są ściśle powiązane z drzewem dokumentu XML. XPath umożliwia
znacznie więcej przez użycie ścieżek lokalizacji, które są wyrażeniami wybierającymi
węzeł lub zbiór węzłów względem węzła kontekstu. Ścieżka lokalizacji składa się z sze-
regu części. Omawiane dotąd wyrażenia ścieżek są szczególnymi przypadkami ścieżek
lokalizacji, zaczynającymi się zwykle od węzła głównego lub węzła bieżącego. Ścieżka
lokalizacji może też pojawiać się w innych instancjach lub być częścią predykatów.
Jedną z części ścieżki lokalizacji jest predykat, więc można stworzyć ścieżkę lokalizacji
z predykatem, zawierającym ścieżkę lokalizacji z innym predykatem i tak dalej.

Kolejną, znaną już nam częścią ścieżki lokalizacji jest test węzła będący częścią ścieżki
lokalizacji pasującej do danego węzła lub węzłów. Definicja się uprości, kiedy podamy
przykład. Przyjrzyjmy się takiej ścieżce:

.�
��.IE�F.��(E�F.HIE�F

Testami węzła są ���
, �, ��� i �����.

W dotychczas prezentowanych przykładach pokazaliśmy niewiele ścieżek lokalizacji.
Nie wszystkie zawierały osie. Osie właściwie w tych ścieżkach były, ale nie zostały
podane jawnie. Spójrz na następującą ścieżkę lokalizacji:
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Taka ścieżka lokalizacji wybierze wszystkie elementy ��� będące „dziećmi” węzłów
��������, będących z kolei „dziećmi” elementu głównego ���
. Pełny zapis tej ścieżki
wygląda następująco:

.�(�����
��.�(������
��
�"�.�(�����(

Oś i test węzła zawsze są rozdzielane podwójnym dwukropkiem. Oś podawana przed
testem węzła mówi procesorowi, gdzie szukać węzła lub zbioru węzłów. Test węzła
informuje procesor, które węzły mają być faktycznie wybrane. Jawne podawanie ścieżki
lokalizacji nie jest zbyt przydatne przy dopasowywaniu reguł. Ścieżka ta staje się nie-
potrzebnie zbyt długa i mniej czytelna. Rzadko używa się osi ��	�, gdyż ta właśnie
oś stosowana jest domyślnie.

Inną znaną nam osią jest oś atrybutów. Na razie znamy jej skrótowy zapis za pomocą
znaku �. W wierszu 8. wydruku 3.12 użyliśmy takiej oto ścieżki:
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Możemy też zapisać ������ podając oś �����!
��:
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Osią, której jeszcze nie znamy, ale która jest oczywista, jest oś rodzica, ������. Podaje
ona oczywiście rodzica bieżącego węzła kontekstu; na wydruku 3.17 pokazano przykład
jej użycia.

Wydruk 3.17. Arkusz, w którym użyto osi parent
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W wierszu 8. powyższego wydruku użyto osi ������ do wybrania atrybutu ���	� ele-
mentu „rodzica”. Jest to „rodzic” bieżącego węzła — elementu ���, czyli jest to element
����������. Na wydruku 3.18 pokazano wynik.

Wydruk 3.18. Wynik zastosowania arkusza 3.17 do wydruku 3.1
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Na wydruku 3.18 atrybut ���	� jest wstawiany do każdej reguły ���. Można byłoby
to samo zrobić poprzez zastosowanie adresowania bezwzględnego, ale gdyby istniała
osobna reguła dla elementu ���, elementy te w ������� i �������� także pasowałyby
do podanego wzorca, a tytuł musiałby być inny. Jedynym rozwiązaniem jest właśnie
użycie adresowania względnego za pomocą osi ������.

Istnieje jeszcze inny sposób wskazania dowolnego węzła „rodzica”. Dla osób znających
interpreter poleceń DOS lub Unix wyda się on znajomy: ścieżkę

! �
�"��I.H""�


można też zapisać jako

��.H""�


Drugi przykład jest znacznie bardziej zwarty i prostszy do zapisania. Jeśli jednak test
węzła nie jest metaznakiem, taki zapis się nie sprawdzi i konieczne będzie jawne poda-
nie osi ������ oraz żądanego testu węzła.

Osie wielopoziomowe

Omawiane dotąd osie dotyczą pojedynczego poziomu zagnieżdżenia w drzewie do-
kumentu XML: albo powodują zagnieżdżenie jeden poziom niżej, albo jeden poziom
wyżej. Niektóre osie działają przez wiele poziomów, choć nie znaczy to oczywiście,
że zwracają one fragmenty drzewa, gdyż jest to niepotrzebne; do tego wystarczą osie
„rodziców” i „dzieci”. Wszystkie osie wielopoziomowe zwracają zbiór węzłów za-
wierający wszystkie elementy danej osi. Osie wielopoziomowe można traktować jako
spłaszczenie drzewa dokumentu do zbioru.

Najlepszym sposobem pokazania działania tych osi jest omówienie kilku przykładów.
Najłatwiej będzie zacząć od osi �������� (przodka) użytej na wydruku 3.19.

Wydruk 3.19. Arkusz stylów, w którym użyto osi ancestor
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Najważniejsza część tego wydruku to wiersze 6. i 7. W obu najpierw wybierany jest
pierwszy węzeł „dziecko” ��� elementu ����������, który staje się węzłem kontekstu.
Następnie użycie osi �������� informuje procesor, że chcemy użyć węzłów przodków
węzła kontekstu. Przodkami są ���������� i ���
. W wierszu 6. test węzła zawiera
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metaznak i predykat; w tym wypadku wybieramy pierwszego przodka — tutaj „rodzic”,
����������. W wierszu 7. w teście węzła sprawdzamy, czy element ���
 znajduje się
w podanej osi. Wiersz ten można byłoby też zapisać jako ��������������, gdyż jest
to „dziadek” węzła kontekstu, a jako taki, jest drugim węzłem w osi ��������.

Wydruk 3.20. Wynik zastosowania arkusza 3.19 do wydruku 3.1
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Jak widać na wydruku 3.20, kod z wydruku 3.19 najpierw wybiera atrybut ���	� ele-
mentu ����������, następnie atrybut ���	� elementu �������.

Istnieją jeszcze inne osie wielopoziomowe; zestawiono je w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Zestawienie osi

Oś Opis

�
�B Sam węzeł kontekstu.

�(�� Wszystkie „dzieci” węzła kontekstu.

! �
�" Węzeł „rodzic” węzła kontekstu.

 ��
�"�� Wszystkie węzły będące przodkami węzła kontekstu.

 ��
�"�������
�B Działa tak samo jak  ��
�"��, ale pierwszym węzłem w zbiorze jest sam
węzeł kontekstu.

�
��
�� �" Wszystkie węzły potomkowie węzła kontekstu; kolejność określana najpierw
w głąb (np. „dziecko” I, „wnuk” I, „dziecko” II, „wnuk” II i tak dalej).

�
��
�� �"�����
�B Działa tak samo jak �
��
�� �", ale pierwszym w zbiorze jest sam węzeł
kontekstu.

B����-����%��� Wszystkie węzły sąsiednie znajdujące się za węzłem kontekstu.

B����-�� Ma takie samo znaczenie jak B����-����%���, ale najpierw do wyniku
włączane są węzły potomne (na przykład sąsiad I, „dziecko” I sąsiada I,
sąsiad II i tak dalej).

!�
�
�����%��� Wszystkie węzły sąsiednie znajdujące się przed węzłem kontekstu.

!�
�
��� Ma takie samo znaczenie jak !�
�
�����%���, ale najpierw do wyniku
włączane są węzły potomne (na przykład sąsiad I, „dziecko” I sąsiada I,
sąsiad II i tak dalej).

Na rysunku 3.5 pokazano graficzną interpretację większości osi z tabeli 3.1, aby lepiej
uwidocznić znaczenie poszczególnych osi.

Wyrażenie ��"formalnie osią nie jest, ale dobrze pasuje do tego punktu. Pasuje ono
do dowolnej lokalizacji w drzewie dokumentu. Na przykład ����� pasuje do dowol-
nego węzła ��� występującego w dokumencie. Na wydruku 3.21 pokazano użycie tego
wyrażenia.
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Rysunek 3.5.
Graficzna
interpretacja
osi z tabeli 3.1

Wydruk 3.21. Arkusz stylów wybierający wszystkie węzły za pomocą //
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Wydruk 3.21 da taki sam wynik jak wydruk 3.14, gdyż w wierszu 5. użyto wyrażenia
�� pasującego do wszystkich węzłów dokumentu, z których można dobrać węzły ���.

Typową pomyłką jest oczekiwanie, że ������#� pobierze szósty element ��� z do-
kumentu. Niestety, z uwagi na kolejność interpretacji wyrażeń, podane wyrażenie nie
zwróci żadnych węzłów. Procesor będzie szukał szóstego elementu kolejnych kontek-
stów „rodzica”. Niestety, ���������� zawiera tylko cztery elementy ���, ������� pięć,
a �������� trzy. Jak zatem rozwiązać postawiony wcześniej problem? Można po prostu
użyć nawiasów: ��������#� zwróci szósty element (czyli ��
���"��"����).

Podsumowanie

W tym rozdziale dowiedzieliśmy się, jak odwoływać się do elementów i atrybutów
jako węzłów. Wiemy też, że węzeł wraz z jego „dziećmi” (elementami) nazywany
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jest fragmentem drzewa. Stosując wyrażenia XPath, możemy dobierać różne części do-
kumentu XML. Jeśli wyrażenie dopasowujące pasuje do więcej niż jednego węzła, wy-
nikiem jest zbiór węzłów, w którym do poszczególnych węzłów można odwoływać
się przez numer w zbiorze. W zbiorze węzłów nie ma żadnej hierarchii elementów.

Węzły wybiera się za pomocą wyrażeń XPath. Wyrażenia te składają się ze ścieżek
lokalizacji, które z kolei składają się z osi, testu węzła i predykatu1. Oś i predykat są
opcjonalne. Jeśli w ścieżce brak osi, przyjmuje się oś domyślną; jeśli brak predykatu,
akceptowane są wszystkie węzły pasujące do osi i testu węzła.

W następnym rozdziale będziemy dalej omawiać reguły. Wiele poznanych w tym roz-
dziale zasad tworzenia wyrażeń XPath zastosujemy w praktyce.

Pytania i odpowiedzi

P. Jak sprawdzić, czy wyrażenie pasuje do węzła, czy do zbioru węzłów?

O. Jeśli predykat nie dotyczy konkretnego, pojedynczego węzła lub wyrażenie
nie pasuje do atrybutu, stwierdzenie tego zawczasu jest niemożliwe.
Jest to działanie zgodne z oczekiwaniami, gdyż nie ma znaczenia, czy wyrażenie
pasuje do węzła, czy do ich zbioru — każdy dobrany węzeł będzie przetworzony.
Pod adresem http://www.topxml.com/xpathvisualizer/default.asp można pobrać
narzędzie XPath Visualizer, które pomoże sprawdzić, czy podane wyrażenie
jest poprawne.

P. Jak sprawdzić, czy wyrażenie w poleceniu �������� zwróci tekst,

czy fragment drzewa?

O. Nie można tego zawczasu przewidzieć, chyba że używa się funkcji text().

P. Mój arkusz stylów stale zwraca tekst, o który wcale nie prosiłem.

Jak rozwiązać ten problem?

O. Powodem może być domyślne zachowanie arkusza stylów. Trzeba sprawdzić,
czy istnieje reguła dla wszystkich węzłów. Warto też sprawdzić, czy wyrażenie
zwracające wartości nie pasuje do fragmentu drzewa.

Zadania

Zadaniem tej części rozdziału jest sprawdzenie, czy czytelnik opanował materiał z danego
rozdziału. Warto to sprawdzić i ewentualnie postarać się zrozumieć odpowiedzi przed
rozpoczęciem lektury następnego rozdziału. Odpowiedzi na pytania quizu i do zadań
można znaleźć w dodatku A.

                                                          
1
 W literaturze zwykle przyjmuje się, że ścieżka lokalizacji składa się z kroków lokalizacji, a każdy krok

zawiera oś, test i predykat. — przyp. tłum.
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Quiz

 1. Prawda czy fałsz: oś ��������������	� zawiera węzeł kontekstu.

 2. Prawda czy fałsz: predykat może zawierać ścieżkę lokalizacji.

 3. Jaki będzie wynik działania elementu $��	���	
����"��	���%&����
��������
���&�' na wydruku 3.1?

 4. Jaki będzie wynik działania elementu $��	���	
����"��	���%&������()��
��������������	�&�' na wydruku 3.1?

 5. Jaki będzie wynik działania elementu $��	���	
����
��	���%&��������()����������������	�&�'?

Ćwiczenie

 1. Stwórz arkusz stylów, który przekształci wydruk 3.1 w eleganckie menu
z nagłówkami poszczególnych grup tworzonymi na podstawie atrybutu ���	�.


