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Abstrakt 

 
V této práci se zabýváme popisem XML, XML větvenými dotazy a s tím související 

problematikou holistických vyhledávacích algoritmů, konkrétně algoritmy TwigStack, 

TwigStackList, iTwigJoin a TwigStackSorting. Hlavním cílem je vytvořit aplikaci, která na 

základě vloženého XML dokumentu a XPath dotazu dynamicky generuje animaci průběhu 

zvoleného algoritmu. Úkolem aplikace je zpříjemnit uživateli pochopení daných algoritmů. 

V implementační části se zaměřujeme pouze na algoritmy TwigStack a TwigStackList. Součástí 

práce je i popis vývoje těchto animací, konkrétně ve vývojovém prostředí Adobe Flash CS4 

Professional. 
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XML, Větvené dotazy, Holistické algoritmy, TwigStack, TwigStackList, iTwigJoin, 

TwigStackSorting, Flash animace 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

 
In this work we deal with an XML description, XML twig queries and related issues with a 

holistic approach algorithms, namely algorithms TwigStack, TwigStackList, iTwigJoin and 

TwigStackSorting. The main objective is to create an application that is embedded in the XML 

document and an XPath query to create dynamically generated animation of the selected 

algorithm. The task of the application is provide a convenience understanding of the algorithms. 

In the implementation part we focus only on algorithms TwigStack and TwigStackList. The 

work also includes a description of the evolution of animation, specifically in the authoring 

environment, Adobe Flash CS4 Professional. 
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Kapitola 1 

 

1. Úvod 
 

Se stále se zvyšující popularitou XML se rozšiřuje jeho použití jakožto nového databázového 

modelu dat. Ukládání a dotazování nad velkými objemy slabě strukturovaných dat se stalo 

běžnou součástí moderních databází. Čím dál tím větší počet aplikací vyměňuje svá data 

pomocí XML a mnoho formátů jej používá k definici svého dialektu. Díky tomu stojí moderní 

databáze před problémem zpracování těchto dat. Musejí se vypořádat se složitými objekty, které 

tvoří stromovou hierarchii. V databázovém prostředí je jednou ze základních operací operace 

hledání. Vlivem odlišnosti struktury XML dat od těch  uložených v relačních databázích bylo 

třeba vyvinout nové dotazovací jazyky. Vznikly tak jazyky jako XML-QL,  XQL, XPath a 

XQuery. Tato práce se zabývá jednou z podmnožin XML dotazovacích jazyků, a to větvenými 

XML dotazy, protože je to jedna ze základních operací.  Významnou skupinou vyhledávacích 

algoritmů těchto dotazů jsou algoritmy založené na holistickém (celkovém) přístupu. Tento 

princip je založen na tom, že algoritmus vykonává dotaz tak, že bere v úvahu všechny XPath 

výrazy najednou, čímž se snižuje počet irelevantních mezivýsledků. Tímto problémem se 

zabývá  mnoho výzkumných prací, které se snaží řešit nedostatky předchozích algoritmů jejich 

úpravou nebo novým pohledem. V první části se budeme zabývat popisem čtyř vybraných 

algoritmů a to TwigStack [1], TwigStacList [2], iTwigJoin [3] a TwigStackSorting [4]. Tyto 

algoritmy jsou rekurzivní, a tak může být  jejich pochopení složité. Proto se ve druhé části 

zaměřujeme na zlepšení orientace v jejich fungování pomocí animací jejich průběhu. V této 

části se zabýváme prvními dvěma jmenovanými algoritmy. Pro aplikaci demonstrující animace 

je použita technologie Flash. 
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Kapitola 2 

 

2. XML 

 

2.1 Obecný popis XML 

 

XML (eXtensible Markup Language) je značkovací jazyk, který  byl vyvinut a standardizován 

konsorciem W3C v roce 1998. Jeho předchůdcem je značkovací metajazyk Standard 

Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879), který je složitější a netěší se takové oblibě. 

XML není typickým značkovacím jazykem. Je to meta-značkovací jazyk (tzv. jazyk pro popis 

jazyků) pro definici syntaxe definice jiného jazyka. Názvy elementů a atributů jsou na tvůrci 

dokumentu. Jeho obsah  může být složitý, a proto existují některá omezení tvorby jeho struktury. 

Vše je detailně popsáno v dokumentaci [6] W3C. XML je nelicencované, jednoduché a 

nezávislé na platformě. Díky jeho vlastnostem se tento univerzální jazyk stal mocným nástrojem 

pro uchovávání a přenášení nejrůznějších dat. Není však určen pro zobrazování uchovaných dat, 

i když může být pro člověka čitelný. Za svou popularitu částečně vděčí omezením dalších dvou 

technologií Hypertext Markup Language (HTML) a již zmiňovaného SGML. HTML obsahuje 

předdefinovanou sadu značek (tzv. tagů), které nejsou opatřeny sémantikou a SGML má až 

příliš složitou specifikaci. 

 I když to není povinné, každý XML dokument by měl na samotném začátku dokumentu 

obsahovat hlavičku, tzv. XML deklaraci. Ta je důležitá proto, že jsou zde udána nastavení 

celého dokumentu. Hlavička je ohraničená ostrými závorkami a otazníky. Začíná klíčovým 

slovem xml, za kterým je povinná deklarace verze XML (version). Dále následuje už nepovinná 

deklarace použitého kódování (encoding) a atributu standalone, který specifikuje možnost 

použití externích souborů. 

 

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

 

 Další částí už je samotné tělo dokumentu, které tvoří stromovou strukturu. Tělo začíná  

kořenovým elementem. V celém dokumentu je tento kořen pouze jeden. Ostatní elementy jsou 

do něj rekurzivně vnořeny. Element je ohraničen ostrými závorkami, které uzavírají jeho název. 

Elementy mohou být párové (<nazev></nazev>) nebo nepárové (<nazev/>). Nepárové elemety 

již nesmí obsahovat žádné jiné vnořené elementy. Jsou posledními členy dané větve. Říkáme 

jim listy. Důležitým pravidlem vnořování elementů je, že se nesmí křížit. Samotné elementy 

mohou také obsahovat atributy. Hodnota atributu musí být uvedena v uvozovkách nebo 

apostrofech.  Element může obsahovat mimo jiný vnořený element také text označovaný jako 

PCDATA (Parsed Character DATA). Na logickou strukturu XML dat lze nahlížet jako na strom. 

Tento XML strom je pak tvořen elementy, případně dalšími součástmi XML dat, spojenými 

hranami. Následuje příklad XML dokumentu a jeho XML stromu (obrázek 2.1).  Pro lepší 

orientaci v XML stromu jsou uzly se stejným názvem indexovány podle jejich pořadí v 

dokumentu. 
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Obrázek 2.1 (a) XML dokument (b) XML strom 

 

 Sadu značek (elementů), které můžeme v dokumentu používat, můžeme definovat tzv. 

schématem dokumentu. XML dokument může schéma obsahovat nebo na něj může odkazovat. 

Jazyků pro definici schématu dokumentu existuje více. Mezi hlavní zástupce patří DTD 

(Dokument Type Definition) a XSD (XML Schema Definition). DTD umožňuje popsat jaké 

elementy a atributy má dokument obsahovat. XSD [9] navíc dokáže kontrolovat typ dat v 

elementu. Schéma dokumentu může být předem definováno jako formát využívající XML, nebo 

si můžeme vytvořit vlastní. Po dodržení pravidel tvorby a pravidel definovaných ve schématu 

může daný dokument označit jako tzv. well-formed. Tím je zaručeno, že je dokument snadno 

čítelný pro jiné aplikace. 

 

2.2 Dotazování nad XML 
 

S ukládáním dat v XML formátu vznikla potřeba v těchto datech vyhledávat. Dotazovací jazyky 

jsou úzce spjaty se způsobem, jakým datový model reprezentuje data. Proto se díky stromové 

struktuře dotazovací jazyky nad XML liší od relačního modelu a jeho dotazovacím jazykem 

SQL. Vznikly tak nové jazyky jako XPath [7] a XQuery [8]. Jazyk XPath, který je součástí 

dotazovacího jazyka XQuery, umožnuje definovat výrazy cest a také filtrovat uzly stromu 

pomocí relací mezi nimi pro průchod XML stromem. Dotaz se skládá z výrazů 

osa::značka[podmínka].  Osa určuje typ relace mezi jednotlivými uzly. Typy relací popisuje 

tabulka 2.1, která obsahuje i velmi často používaný anglický název vztahů. Značka představuje 

jméno uzlu a podmínka je omezení vybraných uzlů. Jednotlivé výrazy jsou odděleny znaky / 

nebo //. Oddělovacím znakem / mezi uzly a a b, tedy a/b, označujeme zkrácený zápis osy child:: 

mezi uzly a a b, kde b je přímý potomek svého rodiče a. Naopak oddělovacím znakem // mezi 

uzly c a d, tedy c//d, označujeme zkrácený zápis osy descendant::, kde d jsou všechny uzly, pro 

které je c předek. Pomocí tohoto zápisu pak můžeme tvořit různé druhy dotazů. Jedním z nich 

jsou větvené dotazy v literatuře nazývané jako twig pattern matching. Větvené dotazy jsou 

jednou ze základních operací jazyků XPath a XQuery. 
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Tabulka 2.1 Vztahy mezi uzly 

 

 Větvené dotazy hrají významnou roli ve zpracování XML dat. Větvený XML dotaz je 

strom, který obsahuje hrany vyjadřující rodič - dítě (z angličtiny parent - child,  PC ) a předek - 

potomek (ancestor - descendant, AD ) vztahy. Formálně je dotazování nad XML dokumentem 

definováno takto: Máme dán XML dokument D a větvený XML dotaz Q. Cílem je najít všechny 

výskyty Q v D takové, že (i) predikáty uzlů dotazu jsou reprezentovány odpovídajícími 

elementy dokumentu, a (ii) PC a AD vztahy mezi uzly dotazu jsou splněny mezi příslušnými 

elementy dokumentu. Výsledek dotazu Q s n uzly může být reprezentován jako seznam n-tic, 

kde se každá n-tice (q1,q2,...,qn) skládá z elementů dokumentu přesně vyhovujícím dotazu Q v D. 

Dotazujeme se tedy na strukturu XML stromu danou dotazem Q. Obrázek 2.2 popisuje různé 

typy dotazů a obrázek 2.3 ilustruje výsledek dotazu (d) z obrázku 2.2 nad XML dokumentem z 

obrázku 2.1. 

 

 

 
 

 

Obrázek 2.2 Typy dotazů  (a) allauthors/author (b) allauthors/author//jane 

(c) author[/fn /jane ]/ln/poe (d) author[//jane]/ln/doe 
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Obrázek 2.3 Výsledek dotazu z obrázku 2.2(d) nad XML dokumentem z obrázku 2.1 



 

6 

 

Kapitola 3 

 

3. Datové struktury 
 

3.1. Značkovací schéma 
 

Pro funkci algoritmů musíme definovat značkovací schéma dokumentu, které nám umožňuje 

filtrovat irelevantní uzly při vykonávání dotazu. Toto schéma asociuje značku s každým uzlem 

XML stromu, které přiřazuje vlastnosti jako celá čísla podle umístění konkrétního uzlu v 

dokumentu. Tyto značky pak umožňují určit strukturální vztahy mezi uzly. Schéma je možné 

definovat více různými způsoby, kde každý z nich má různé vlastnosti. Všechny značkovací 

schémata nám však umožňují vyřešit základní vztahy mezi uzly. Například pro dva vybrané uzly, 

zda jeden uzel předchází druhý nebo jaký mají mezi sebou vztah v XML stromu. Většina 

algoritmů používá pro uložení schématu datovou strukturu invertovaný seznam. Různými druhy 

implementací invertovaného seznamu můžeme ovlivnit efektivnost všech algoritmů spojení. 

Klíčem invertovaného seznamu je uzel XML stromu dokumentu. K tomuto klíči pak ukládáme 

čísla uzlu podle daného značkovacího schématu. Známe dva druhy schémat: 

 

 - Značkovací schéma založené na uzlech (Element labeling scheme) 

 - Značkovací schéma založené na cestách (Path labeling scheme) 

 

 Schéma založené na uzlech používá značky pevně dané délky ve formátu (docId, 

startPos, endPos, level). Jednotlivé parametry jsou popsány celými čísly, takže problém 

zkoumání vlastností mezi uzly se omezil na porovnání dvou hodnot. Význam jednotlivých 

parametrů je následující. DocId je jednoznačná identifikace dokumentu, který daný uzel 

obsahuje. StartPos a endPos je tzv. intervalovým ohodnocením uzlu a level představuje hodnotu 

zanoření uzlu. Značky se vytváří postupně podle pořadí v dokumentu. Můžeme použít 

jednoduché počítadlo, které zvětšujeme pokaždé, když navštívíme začátek nebo konec uzlu. 

StartPos pak představuje hodnotu počítadla při prvním navštívení uzlu a endPos analogicky 

hodnotu počítadla při posledním průchodu uzlem.Tím je dosaženo zmiňovaného intervalového 

ohodnocení uzlů. 

 Schéma založené na cestách je složené ze značek, které mají různou délku. Jejich délka 

závisí na vzdálenosti uzlu od kořene XML stromu. Taková značka narozdíl od předešlého typu 

obsahuje značky svých předků a má tak vše potřebné k určenení vztahů, což může urychlit 

vykonávání dotazu. Nevýhodou je komplikované uložení právě kvůli různým velikostem značek. 

 

Obrázek 3.1 reprezentuje rozdíl ohodnocení dokumentu mezi jednotlivými schématy. 
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Obrázek 3.1 (a) Schéma založené na uzlech, (b) Schéma  založené na cestách    

 

  

 Hlavním rozdílem mezi schématy je složitost aktualizace při změně indexovaného XML 

dokumentu. Pokud provedeme nějakou změnu v dokumentu indexovaného značkovacím 

schématem založeného na uzlech, musíme celý zbytek XML stromu přeindexovat. U schématu 

založeného na cestách se problém omezuje na přeindexování podstromu celého dokumentu. 

  

 V následujícím textu používáme stream jako zkratku pro značkovací schéma. Stream 

definujeme takto: Stream Ta je množina uzlů se stejnou hodnotou parametru a. Parametr a může 

být reprezentován například jako název uzlu. 

 

 Funkce pro Streamy jsou: 

 

  head (Ta)          - vrátí aktuální uzel ukazatele streamu Ta 

  end (Ta)            - testuje, zda je ukazatel streamu Ta na konci streamu 

  advance (Ta)     - posune ukazatel streamu Ta  o jeden uzel doprava 

 

V této práci se zabýváme pouze algoritmy pracujícími se značkovacím schématem 

založeným na uzlech. 
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3.2 Zásobník 

 

Zásobník (stack) je datová struktura pro dočasné uložení dat. Pro manipulaci s nimi je 

charakteristické chování nazývané LIFO, z anglického "Last In - First Out". Data uložená jako 

poslední budeme číst jako první. Zásobník umožňuje přístup pouze k jedinému svému prvku, a 

to tzv. vrcholu zásobníku (top). Pro zjištění aktuálního prvku zásobníku zavádíme pointer, který 

uchovává hodnotu indexu posledního vloženého prvku. Tak jako u streamů, tak i u zásobníků je 

pro každý  jedinečný element dokumentu vytvořen samostatný zásobník, do kterého se ukládají 

uzly vyhovující příslušné části XML dotazu. Jeden prvek zásobníku je tvořen značkou uzlu 

vyhovujícího dotazu a také ukazatelem na jeho rodiče nebo předka v závislosti na typu vazby. 

 

 Funkce pro zásobník: 

 

  push(Sa, pointer)      - vloží nový prvek do zásobníku Sa 

  pop(Sa)                               - smaže poslední vložený prvek do Sa 

  top(Sa)                                - vrátí poslední vloženou značku a její ukazatel 

  isEmpty(Sa)                        - vrátí true, pokud je zásobník Sa prázdný 

 

 

 

3.3 Seznam 

 

Seznam (list) je další datová struktura používaná algoritmem TwigStackList (kapitola 4.2). 

Rozdíl mezi seznamem a zásobníkem spočívá v tom, že u zásobníku můžeme pracovat pouze s 

vrcholem zásobníku, kdežto u seznamu můžeme pracovat s prvky na jakékoli pozici. Pozice 

každého prvku je dána indexem od 0 do n-1, kde n je počet prvků v seznamu. Seznam můžeme 

implementovat jako pole nebo spojový seznam. Implementace s použitím pole není vhodná pro 

větší množství dat, kde prvky musí za sebou lineárně následovat kvůli náročnosti přealokování 

paměti. Toto u spojového seznamu odpadá, ale tím se zvyšuje časová náročnost operací jako 

hledání,mazání nebo vlákání, protože prvky jsou v paměti „rozházené“  na různých místech. 

 

 Funkce pro seznam: 

 

  append(e)                - vloží nový prvek e do seznamu Se 

  delete(Pn)                - smaže prvek na pozici s indexem Pn 
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Kapitola 4 

 

4. Holistické algoritmy 
 

Nejvýznamnější operací při vykonávání větvených dotazů je operace spojení. V zásadě 

rozlišujeme dva druhy spojení a to binární strukturální spojení a holistické spojení. Algoritmus 

strukturálního spojení řeší spojení mezi dvojicí XPath výrazů. Jeho nevýhodou je, že může 

produkovat velké množství irelevantních mezivýsledků. Ty pak zabírají zbytečné místo v paměti 

a celková časová náročnost také není optimální. Tyto problémy v některých případech řeší 

holistické spojovací algoritmy, které berou v úvahu všechny XPath výrazy najednou. Mohou tak 

dosahovat lepších výsledků než strukturální spojení. Jejich rozdíl v přístupu k vykonávání 

dotazu je vidět na obrázku 4.1. 

 

 

 

Obrázek 4.1 Rozdíl ve způsobu provádění větveného dotazu a[/b]//c/d 

 

 

 Holistických algoritmů existuje celá řada. Mohou být dvoufázové či jednofázové. 

Dvoufázové se skládají z vyhledávací a slučovací fáze. Jejich slabinou je právě slučovací fáze, 

která je náročnou operací. Pro jednofázové algoritmy zase buď neexistuje účinné filtrování 

zbytečných prvků nebo používají příliš složité datové struktury. Všechny z nich, ale používají 

pro práci s dokumentem jeho dříve popsané značkovací schéma.   

 Pro pochopení rozdílů mezi následujícími algoritmy je třeba zavést pojem optimalita 

algoritmu. Algoritmus nazýváme optimální, pokud splňuje následující podmínky: (i) každá 

značka ze streamu uzlu, který se objevuje ve větveném dotazu, je přečtena pouze jednou, (ii) 

žádná z dílčích cest mezivýsledků není nadbytečná, (iii) algoritmem požadované místo v paměti 

je ovlivněno faktorem, který je nezávislý na velikosti zdrojového dokumentu. Optimalita 

algoritmu závisí na použitém značkovacím schématu a také na typu dotazu. Následuje popis čtyř 

základních holistických algoritmů. 
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4.1 TwigStack 

 

TwigStack [1] je dvoufázovým holistickým algoritmem, který používá řetězce spojených 

zásobníků reprezentující mezivýsledky jednotlivých root-to-leaf (od kořene k listu) cest dotazu. 

V první fázi (Algoritmus 1, řádky 1-11) jsou nalezeny individuální root-to-leaf cesty dotazu. 

Každá z cest těchto dílčích výsledků odpovídá odpovídající cestě dotazu. Ve druhé fázi (řádek 

12) jsou tato řešení použita ke spojení do výsledků odpovídajících větvenému dotazu. Princip 

algoritmu je založen na volání rekurzivní metody getNext(). Tato funkce prochází stromovou 

strukturou větveného dotazu a zkoumá značky jednotlivých uzlů. Přitom vrací ten uzel, jehož 

značka vyhovuje poddotazu a má nejmenší levou startovní pozici (leftPos nebo také startPos). 

Pokud je tento uzel kořenem dotazu nebo zásobník jeho rodiče není prázdný, tak následuje 

nahrání jeho aktuální značky do zásobníku uzlu. V případě, že je uzel listem, spustí se metoda 

showSolutionsWithBlocking(Sqa,1), která přidá novou cestu do mezivýsledků. Následuje 

opětovné volání metody getNext(). Celý tento cyklus probíhá tak dlouho, dokud neprojdeme 

všechny značky dokumentu, které jsou součástí dotazu. 
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 Pokud dotaz obsahuje pouze vztahy ancestor-descendant, je zaručeno, že každá z cest 

dílčích výsledků bude spojena minimálně s jednou z ostatních cest. Tím je zajištěno, že velikost 

mezivýsledků nebude větší než velikost samotného výsledku dotazu. Bohužel se TwigStack 

projevil jako neoptimální pro dotazy obsahující vztahy parent-child. Pro tento typ dotazů není 

zaručena menší velikost mezivýsledků a s tím spojená optimální časová a paměťová náročnost 

vykonávání algoritmu. Neoptimalita spočívá v tom, že algoritmus by mohl vyprodukovat takový 

mezivýsledek cesty, který by nebylo možné spojit s jinou cestou tak, aby výsledek vyhovoval 

dotazu. 

  

4.1.1 Složitost TwigStacku 

 

Formálně je složitost algoritmu TwigStack definována takto: Máme větvený dotaz q s n uzly, 

které obsahují pouze hrany ancestor-descendant, a XML dokument D. Nejhorší případ I/O a 

CPU časové složitosti algoritmu TwigStack je lineární v součtu velikostí vstupních a výstupních 

seznamů. Dále pak nejhorší případ paměťové složitosti je minimum ze (i) součtu velikostí n 

vstupních seznamů a (ii) n-krát délka nejdelší root-to-leaf cesty v D. Řešením redundantních 

dílčích výsledků se zabývají algoritmy popsány v následujících kapitolách . 

 

4.1.2 TwigStack příklad 

 

Protože je TwigStack základem, ze kterého zbylé tři algoritmy vycházejí a je v této práci prvním 

algoritmem vybraným k implementaci, uvedeme zde pro jeho lepší pochopení ukázku jeho 

fungování. Ukázku budeme demonstrovat na upraveném XML dokumentu z příkladu na 

obrázku 2.1. 

 

 
 

Obrázek 4.2 (a) XML strom (b) dotaz 

 

 Na obrázku 4.2 máme XML strom a větvený dotaz ve tvaru author[//jane]/doe nad 

tímto stromem. Před prvním krokem (obrázek 4.3) jsou stavy streamů a zásobníků v 

inicializačním stavu, což znamená, že ukazetele streamů ukazují na jejich první hodnoty a 

zásobníky jsou prázdné. První krok (obrázek 4.4), tak jako všechny následující, začínají 

kontrolou podmínky, zda jsme prošli všechny streamy. Následuje rekurzivní volání metody 
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getNext(), která proběhne pro každý uzel dotazu. Celkem tedy 3x v každém kroku. Během 

getNext() prvního kroku se pomocí metody advance(T) inkrementuje ukazatel streamů Ta . 

Výsledkem volání metody getNext() je uzel jane. Díky tomu, že zásobník rodiče uzlu jane, tedy 

Sa je prázdný a uzel jane není kořen, dojde k advance(Tj). 

 

 
 

Obrázek 4.3 TwigStack - 0. krok                                 Obrázek 4.4 TwigStack -1. krok 

 

 Druhý krok (obrázek 4.5) opět nejdříve kontroluje stav streamů a poté volá metodu 

getNext(). Ta znovu projde celý strom dotazu. Díky tomu, že TwigStack pracuje s hranou PC 

jako by to byla hrana AD, tentokrát getNext() vrátí uzel author. Po opětovném zkoumání 

podmínky if(isRoot(qAct) == true || empty(Sparent(qAct)) == false) se ukáže,  že volání getNext() 

vrátilo samotný kořen dotazu. Proto vyhovuje podmínce a můžeme tak provést jeho push(a2) do 

zásobníku Sa. Součástí kódu po splnění předchozí podmínky je kontrola, zda je aktuální uzel 

listem. Pokud je, zavolá metodu showSolutionsWithBlocking(qAct,1), která vyhovující cestu od 

listu ke kořeni uloženou na zásobnících uloží do mezivýsledků a na příslušných zásobnících 

provede pop(). Aktuálním uzlem je kořen, který není listem, proto se tato část tentokrát přeskočí 

a pokračuje se dalším krokem. 

 

 
 

Obrázek 4.5 TwigStack  - 2. krok                                    Obrázek 4.6 TwigStack - 3. krok  
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V třetím kroku (obrázek 4.6) getNext() vrátí uzel jane. Ten díky tomu, že zásobník Sa  

jeho rodiče není prázdný, můžeme provést push(j2) do Sj. Protože jane je listovým uzlem dotazu, 

provede se i blok kódu, ve kterém voláme metodu showSolutionsWithBlocking(qAct,1). Ta do 

mezivýsledků uloží výsledek větve (author2,jane2). Čtvrtý krok (obrázek 4.7) probíhá stejně 

jako třetí jen s uzlem doe. Jedinou výjimkou je, že metoda showSolutionsWithBlocking(qAct,1) 

rozpoznala, že v mezivýsledu  (author2,doe1)  není splněna vazba PC a proto tento výstup pro 

větev author/doe nezařadí do mezivýsledků. 

 

 

 

 

Obrázek 4.7 TwigStack  - 4. krok                                Obrázek 4.8 TwigStack - 5. krok 

 

 

 Během páté iterace (obrázek 4.8) dojde k pop(Sa) a následnému push(a3). V tomto kroku 

je už stream Ta přečten celý. Pro ukončení běhu algoritmu tedy zbývají přečíst streamy Tj a Td. 

Kroky 6 a 7 (obrázky 4.9 a 4.10) budou probíhat ve stejném duchu. GetNext() postupně vrací 

uzly s nejmenší hodnotou lefPos značek, na které ukazují ukazatele streamů. V následné 

podmínce zjistíme, že rodič vrácených uzlů má uloženou značku na zásobníku. Proto se provede 

push() těchto uzlů na zásobníky. Uzly jsou zároveň listy dotazu, takže pro každý z nich se 

provede i metoda showSolutionsWithBlocking(qAct,1), která uloží do mezivýsledků 

(author3,jane3) a (author3,doe2). Všechny streamy jsou přečteny, končí hlavní cyklus while. 
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Obrázek 4.9 TwigStack  - 6. krok                                  Obrázek 4.10 TwigStack - 7. krok 

 

 

 Dostáváme se tedy k 8. kroku (obrázek 4.11), kde dochází ke spuštění 2. fáze algoritmu 

TwigStack. Jednotlivé výsledky větví uložené v mezivýsledcích se spojí do výsledku 

vyhovujícího našemu dotazu metodou mergeAllPathSolutions() a algoritmus končí. V této fázi 

zjistíme, že výsledek větve author/jane (author2,jane2) nemůžeme spojit s žádnou jinou větví a 

proto se stává nadbytečným. Výsledkem je tedy (a3, j3, d2). Algoritmus můžeme v tomto případě 

prohlásit za neoptimální. Problém TwigStacku spočívá v tom, že pokud by bral v úvahu PC 

hranu v dotazu mezi author a doe, tak by vůbec nedošlo k push(a2) na zásobník. A kvůli tomu 

by nedošlo ani k push(j2) a push(d1), čímž by nevznikla nepotřebná větev mezivýsledku (a2,j2). 

 

 
 

Obrázek 4.11 TwigStack - 8. krok 
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4.2 TwigStackList 

 

TwigStackList [2] je algoritmus rozšiřující původní TwigStack. Také je dvoufázový a v zásadě 

se liší hlavně metodou getNext() (Algoritmus 2). Zaměřuje se na problém větveného dotazu 

obsahujícího PC hrany. Hlavní myšlenkou je, že můžeme číst více uzlů ze vstupních streamů a 

některé z nich uložit do hlavní paměti. Díky tomu pak můžeme přesněji rozhodovat o tom, zda 

se uzel využije ve slučovací fázi. Tento problém částečně řešíme použitím další datové struktury 

seznam, který využíváme pro dopředné hledání následujících uzlů. V podstatě to znamená, že 

předtím než se provede push uzlu do zásobníku, zkontrolujeme jestli je uzel předkem nebo 

rodičem uzlů podle vztahů daných dotazem. Tento hlavní rozdíl začíná na řádku 10, kde se 

spouští metoda MoveStreamToList(n, nmax). Ta čte uzly ze streamu Tn, které jsou předky Cnmax a 

uloží je do listu Ln. Kdykoli pak uzel ni nenajde své rodiče v příslušném listu Ln, metoda 

getNext() vrátí uzel ni (Algoritmus 2, řádek 17) narozdíl od TwigStacku, kde by se vrátil uzel n. 

Tím omezíme ukládání uzlů nepotřebných ve druhé slučovací fázi. Musíme, ale dávat pozor na 

to, že nemůžeme ukládat příliš mnoho uzlů do seznamu. Proto by počet uzlů uložených do 

paměti neměl být větší než nejdelší cesta v XML dokumentu. 

 

 
 

 K tomuto odstavci se vztahuje obrázek 4.12. Přestože TwigStackList v porovnání s 

TwigStackem zlepšuje optimalitu dotazování (případ (b)), pořád se jeví jako neoptimální pro 

dotazy obsahující PC hrany spojené s uzly větvení. Uzel větvení je ten uzel, který je rodičem 

více než jednomu uzlu (případ (c)). Pro případ (a) jsou optimální oba algoritmy. 
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Obrázek 4.12 optimalita závisející na typu dotazu 

 

 

4.2.1 TwigStackList příklad 

 

Vzhledem k tomu, že TwigStackList je druhým vybraným algoritmem pro implementaci, 

uznáváme za vhodné ukázat jeho funkčnost na příkladě, tak jako u prvního algoritmu vybraného 

k implementaci. Běh algoritmu budeme demonstrovat na stejném dokumentu i dotazu, které 

byly použity v kapitole 4.1.2 TwigStack příklad.    

 Před začátkem běhu algoritmu jsou všechny struktury v inicializačním stavu (Obrázek 

4.13). První krok (Obrázek 4.14), první volání metody getNext(), během které se provede 

advance(Ta) a vratí se uzel jane, který není kořenovým uzlem a tak se provede i advance(Tj). 

 

 

 
 
Obrázek 4.13 TwigStackList  - 0. krok                             Obrázek 4.14 TwigStackList - 1. krok 

 

 
 Během getNext() druhého kroku (Obrázek 4.15) se provede metoda moveStreamToList 

(n,nMAX), která nám dovolí před náhráním aktuálního uzlu v Ta do Sa zkontrolovat, zda tento uzel 

author má odpovídající dítě doe. GetNext() vrátí uzel doe, který opět není kořenem dotazu a 

zásobník jeho rodiče je prázdný, proto se provede advance(Td). 
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Obrázek 4.15 TwigStackList  - 2. krok                             Obrázek 4.16 TwigStackList - 3. krok 

 
Ve třetím kroku (Obrázek 4.16) zjistíme, že aktuální uzel author, který je v seznamu La , 

má menší hodnotu rightPos značky než leftPos značka aktuálního uzlu doe a proto se provede 

proceed(author), která uzel ze seznamu La vymaže. GetNext() vrátí uzel s nejmenší značkou a 

tím je nyní uzel jane. Ten nesplňuje podmínky k nahrání do zásobníku a proto se provede  

advance(Tj). V metodě getNext() kroku čtyři (Obrázek 4.17) se provede moveStreamToList 

(n,nMAX) uzlu author. V této metodě se také provede advance(Ta) a následně díky tomu, že uzel 

author je nyní uzlem s nejmenším leftPos značky, je uzlem, který vrátí getNext(). Uzel author je 

kořenem dotazu, proto se provede moveToStack(Sa), během kterého dojde i k proceed (author), 

který opět vymaže uzel z La. Kroky pět až sedm (Obrázky 4.18 – 4.20) probíhají na stejném 

principu vkládání uzlů na zásobník a volání showSolutionWithBlocking(nAct,1) u listových uzlů 

dotazu jako v případě Twigstacku, proto je zde už nebudeme podrobněji rozvádět. 

Oproti TwigStacku se TwigStackList v tomto případě projevil jako optimální, a tak 

všechny jeho mezivýsledky budou ve slučovací fázi použity.   

 

 

 
 
Obrázek 4.17 TwigStackList  - 4. krok                             Obrázek 4.18 TwigStackList - 5. krok 
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Obrázek 4.19 TwigStackList  - 6. krok                             Obrázek 4.20 TwigStackList - 7. krok 

 
4.3 iTwigJoin 

 

ITwigJoin [3] je obecnější verzí TwigStack algoritmu. Jednou z myšlenek, na které tento 

algoritmus reaguje, je zamyšlení nad čtením streamů. Oba předchozí algoritmy během svého 

průběhu přečetly všechny značky ve streamech uzlů, které byly součástí dotazu . Tady vyvstala 

otázka, jestli je to opravdu zapotřebí, jestli nejde nějakou část z nich prohlásit za neužitečnou a 

tím algoritmus zrychlit. Klíčem, podle kterého se vytvářely streamy pro minulé dva algoritmy, 

byl název uzlu. Tedy ke každému jedinečnému názvu uzlu dotazu příslušel pouze jeden stream. 

Pro přeskočení části streamů je zapotřebí vytvářet je podle jiného klíče, který vytvoří více 

skupin streamů než původní klíč. Tyto skupiny by pak obsahovaly značky uzlů s podobnými 

vlastnostmi, na základě kterých bychom se mohli rozhodnout, zda je skupina pro náš dotaz 

užitečná. Tak vznikly nové dva klíče pro jejich vytváření. Jejich rozdíl je vidět na obrázku 4.21. 

 

Název+level  - uzly se stejným názvem a hodnotou zanoření jsou uloženy ve stejném streamu 

Prefixová cesta - uzly se stejnou cestou od kořene k uzlu jsou uloženy ve stejném streamu 

 

 
 

Obrázek 4.21 (a) XML strom ohodnocený podle klíče: (b) název+level (c) prefixová cesta 
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 Před spuštěním samotného iTwigJoinu je třeba vybrat příslušné streamy vyhovující 

dotazu, ze kterých bude algoritmus hledat konkrétní výsledky (tzv. Stream Pruning). K tomu 

používáme DataGuide [5], což je struktura reprezentující základní přístup k indexaci cest. 

Mějme XML Dokument D a jeho strom X. DataGuide DG dokumentu D je XML strom uzlů nDG, 

kde každý uzel n ∈  X  odpovídá přesně jednomu uzlu nDG a prefixové cesty n a nDG jsou stejné. 

V DataGuide narozdíl od stromu X je každá cesta jednoznačná. To znamená, že všechny stejné 

prefixové cesty v X se mapují na jednu prefixovou cestu v DG tak, jak je vidět na obrázku 4.22. 

Každý uzel DataGuide pak odkazuje na jeden stream značek. 

 

 

 

 

Obrázek 4.22 (a) XML Strom (b) DataGuide 

  

 

 Vyhledávání v DataGuide probíhá tak, že se nejdříve vyhledají značkované cesty pro 

jenotlivé uzly dotazu. Teprve v uzlech těchto značkovaných cest se hledají uzly odpovídající 

dotazu. Princip je založen na tom, že vždy máme PC nebo AD hranu <q1, q2>, ve které je q1 

rodičovským uzlem v dotazu a dva streamy T1 a T2 pro oba uzly, pak pokud existují dva prvky, 

každý z jednoho streamu, které splňují AD nebo PC vztah, daný hranou <q1, q2> dotazu, jsou 

zařazeny do výsledné množiny soln(T, q). Ta pak obsahuje všechy streamy vyhovující dotazu, 

ve kterých budeme vyhledávat všechna řešení. 

 

 Algoritmus iTwigJoin, protože vychází z TwigStacku, pracuje podobně jako on. Jedním 

z hlavních rozdílů je však část kódu (řádky 10-18 algoritmu 3) metody getNext(), kde 

procházíme všechny streamy aktuálního uzlu dotazu, které obsahuje soln(). V této části dochází 

k dříve zmiňovanému přeskakování neužitečných streamů. Nejdříve vybereme streamy s 

minimálními značkami ze všech streamů aktuálního uzlu. Z těch pak vybereme stream s 

největším minimem Tmax. Pak u každého zrovna procházeného streamu Tj, který má 

head(Tj).endPos menší než head(Tmax).startPos, provedeme advance(). A tímto přeskočíme 

nepotřebné uzly. Zbytek algoritmu je víceméně stejný jako u TwigStacku. 
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Algoritmus může používat všechny tři druhy streamů, ale pro každý z nich zaručuje 

jinou optimalitu. Optimalita s různými druhy dotazů roste s použitím streamů, v pořadí 

vytvořených podle klíče název, název+level a prefixová cesta. Poslední jmenovaný tedy 

zaručuje největší optimalitu. Zde, ale nastává problém, že se zvyšující se optimalitou se zvyšují 

i paměťové nároky jednotlivých streamových schémat. 

 

 

4.4 TwigStackSorting 

 

I TwigStackSorting [4] algoritmus je odvozen z algoritmu TwigStack a to za účelem použití 

značkovacího schématu s prefixovými cestami (Prefix Path Scheme, PPS), jakožto jeho klíčem. 

TwigStackSorting se tak stává alternativní možností k iTwigJoinu + PPS přístupu, protože oba 

používají stejnou indexovou strukturu DataGuide popsanou v minulé kapitole. Díky tomu je 

třeba znovu nejdříve, před během samotného algoritmu, provést stream pruning. Upravený 

TwigStack algoritmus je stejný jako původní až na metody advance() a head().  Tak jako u 

iTwigJoinu máme tedy pro jeden uzel dotazu více streamů. Oproti němu je však rozdíl k jejich 

přístupu. TwigStackSorting používá pole, které obsahuje setříděné head značky všech 

příslušných streamů. Metoda head() pak pomocí binárního vyhledávání  v tomto poli vyhledá 

nejmenší značku. A právě  logaritmická složitost binárního vyhledávání minima přináší určitou 

výhodu oproti iTwigJoinu a jeho sekvenčnímu vyhledávání v soln(). Pokud je algoritmus 

optimální, má TwigStackSorting  paměťovou, časovou a I/O složitost stejnou jako TwigStack, 

se kterým má společnou i optimalitu pouze pro dotazy s AD hranami. 
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Kapitola 5 

 

5. Implementace 
 

 

5.1 Technologie Flash 

 

Flash je multimediální platforma dříve používaná jen k tvorbě křivkových animací. Postupem 

času se stala nástrojem pro tvorbu interaktivních animací, her a v současnosti hlavně k tvorbě 

RIA (Rich Internet Aplication) aplikací. Díky runtime prostředí AIR (Adobe Integrated Runtime) 

může ve Flashi vytvářet i desktopové aplikace. Technologie Flash se vyvinula z pouhého 

kreslicího programu SmartSketch přes vlatníky jako je Macromedia až k firmě Adobe Systems, 

která Macromedii odkoupila v roce 2005 za více než tři miliardy dolarů. V dnešní době se 

spekuluje o budoucnosti Flashe hlavně díky konkurenční technologii HTML5, kterou narozdíl 

od Flashe podporuje většina trhu. Tento problém Adobe snad vyřešilo nástrojem Wallaby, který 

konvertuje Flash do formátu HTML5. Nástroj je však zatím pouze v experimentální verzi. 

 Flash soubory jsou kompilovány do formátu SWF (ShockWave Flash), který 

interpretuje a zobrazje přehrávač Flash Player. Ten může být jako samostatný přehrávač nebo 

častěji jako zásuvný modul prohlížeče. Flash používá jako objektový scriptovací jazyk dialekt 

ECMAScriptu, ActionScript v současné verzi 3.0. 

 

 

5.2 Základy vývoje Flash animací 
 

Ve Flashi existuje více druhů animací. Jejími zastupci jsou animace doplnění pohybu, klasická 

doplnění, pozice inverzní kinematiky nebo doplnění tvaru. Všechny tyto animace se však 

nejčastěji používají v kombinaci s asi nejdůležitější animací animace snímek po snímku. 

 

5.2.1 Scene, Frame, MovieClip 

 

Základním prvkem všech animací snímek po snímku je scéna (z ang. Scene). Scéna představuje 

kontejner, který obsahuje všechny ostatní prvky. Skládá se ze snímků (Frame). Ty představují 

časovou osu, na které klíčujeme různé události. Události týkající se objektů, které jednotlivé 

snímky obsahují. Základním typem takových objektů je MovieClip. Je to základní třída 

představující jakoukoli grafiku. Další jsou například objekty typu Button, které mají svou 

časovou osu přizpůsobenou k možným událostem tlačítka. Rychlost přehrávání výsledné 

animace závisí na frekvenci, standardně 24 fps (frame per second). Délka animace pak závisí na 

počtu snímků. Toto je základní metoda vytváření animace. My však můžeme její chování 

rozšířit na základě  interakce s uživatelem a pomocí ActionScriptu tak celou animaci řídit a 

reagovat na události uživatele. 
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5.2.2 Syntaxe ActionScriptu 3.0 

 

Syntaxe ActionScriptu 3.0 se značně liší od verze 2.0 a to hlavně posílením úlohy objektů. Jinak 

jsou základy podobné. AS 3.0 rozlišuje velké a malé písmena a používá tečkovou syntaxi. Dříve 

používaná lomítková syntaxe již není podporována. Následují příklady základních deklarací. 

Pro deklaraci proměnné musíme použít klíčové slovo var. 

 

   var nejakeCislo:Number = 3; 

 

U deklarace metod po identifikátoru přístupu musí následovat klíčové slovo function. 

 

   public function metoda(xml:XML):void 

   {  

    //tělo metody  

   } 

 

Deklaraci dvourozměrného pole musíme provést následujícím způsobem.  

 
var pole:Array = new Array(nejakeCislo);  

for(var i:int = 0; i<pole.length; i++) 

{ 

  pole[i] = new Array(); 

} 

 

 

 

5.3 Potup řešení 

 

 

5.3.1 Základní princip generování animace 

 

Původním zamýšleným řešením bylo generovat obsah datových struktur jednotlivých kroků 

algoritmu přímo při jeho vykonávání. To znamená, že by se pokaždé v určité fázi algoritmus 

pozastavil a vykreslil by aktuální obsah použitých struktur. V reakci na požadavek uživatele by 

pak pokračoval stejným způsobem až do skončení algoritmu. Tímto by vzniklo určité krokování 

algoritmu.  Po úvaze nad základním účelem aplikace jsme pak došli k názoru, že toto řešení by 

bylo nedostatečné. Důvodem je, že by uživatel byl schopen právě díky vykreslování při běhu 

algoritmu krokovat postup algoritmu pouze směrem dopředu. Obecně totiž algoritmy 

neumožňují jejich běh pozpátku. Na tuto myšlenku nás přivedlo naše chování, právě jakožto 

uživatele během studování algoritmů. Řešením tohoto problému je, že na místech, kde by se 

původní algoritmus zastavil a vykresloval svůj stav, se tento stav uloží do pomocné struktury 
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obsahující všechny potřebné informace. Výsledný postup generování animace pak probíhá tak, 

že před samotným vykreslením jednotlivých stavů nejdříve algoritmus v každém kroku uloží 

svůj aktuální stav do pomocné struktury. Ta pak tedy obsahuje výslednou množinu těchto kroků. 

Teprve po skončení algoritmu se vykreslují jednotlivé kroky uložené v pomocné struktuře. Toto 

řešení nám dovoluje algoritmus krokovat oběma směry, což oproti původní myšlence 

zjednodušuje pochopení chování algoritmů. 

 

5.3.2 Zpracování dotazů a značkovací schéma 

 

Princip aplikace je založen na dotazování se XPath výrazy nad XML dokumentem. To 

představuje nutnost porozumění si aplikace s těmito technologiemi. Díky absenci XPath nebo 

XQuery podpory v API ActionScriptu 3.0 jsme byli donuceni k napsání vlastního parseru dotazů. 

Právě kvůli zaměření se na jednoduchost pochopení funkčnosti algoritmů jsme se omezili na 

vytvoření podpory pro XPath výrazy obsahující pouze hrany AD nebo DC a jejich větvení. Tato 

podpora je reprezentována SAX parserem, který ze zadaného XPath výrazu vytvoří XML 

dokument.  

Před implementací samotných vyhledávacích algoritmů jsme museli vytvořit parser 

XML dokumentu pro vytvoření značkovacího schématu nahraného XML dokumentu. Tento 

krok je logický díky tomu, že algoritmy značkovací schéma využívají ke svému běhu a bez něj 

by nebylo možné algoritmy ladit. Tento i předchozí parser využívá třídu XML z API AS 3.0, 

která nám kromě vytváření XML dokumentu umožňuje jeho objektové procházení. Toto 

procházení je pak klíčovou součástí parseru. Neméně podstatná je pak funkce z API  s názvem 

hasComplexContent(). Díky této funkci jsme schopni rozeznat listový uzel dokumentu, protože  

základní procházení  for each ( var child:XML in xml.children()) nakládá s obsahem elementu (i 

když je prázdný) jako s dítětem. Díky tomu vznikaly nepřesnosti, které vyřešilo použití 

jmenované metody. 

 

  

5.3.3 Implementace vybraných algoritmů 

 
Pro implementaci jsme si vybrali algoritmy TwigStack a TwigStackList. TwigStack kvůli tomu, 

že je základem, se kterým ostatní algoritmy pracují, a pro celkové pochopení je tedy svým 

způsobem nejdůležitější. Druhým je pak TwigStackList, a to díky využitým strukturám a 

použitým základním značkovacím schématem je TwigStacku z pohledu implementace nejbližší 

a s ohledem na porovnání časové náročnosti implementace s ostatními algoritmy a na termín 

odevzdání, to byla nejlepší možnost. 

 Jejich implementace probíhala na základě pseudokódů, které jsou součástí  dokumentů 

[1] a [2], ve kterých byly představeny. Kvůli rekurzi a jejich složistosti bylo ladění náročné. 

Vzešlo z něj však mnoho úprav naší aplikace potřebných k fungování této konkrétní 

implementace. 

 

 



 

24 

 

5.3.4 Uspořádání a prostorová náročnost 

 

Po fázi implementace algoritmů jsme se zaměřili na grafickou stránku aplikace. Ta zahrnuje 

GUI a samotnou reprezentaci datových struktur. Všechny datové struktury mají svou vlastní 

třídu, která rozšiřuje základní třídu MovieClip reprezentující grafický objekt na scéně. Snažili 

jsme se o uživatelsky příjemnou a jednotnou grafiku. Po grafickém návrhu všech struktur bylo 

třeba zohlednit nároky na velikost prostoru pro vykreslení jednotlivých datových struktur. Jejich 

uspořádání v rámci aplikace je vidět na obrázku 5.1, ten představuje vykonávání algoritmu 

TwigStackList (obsahuje i všechny struktury použité v TwigStacku). Díky omezené velikosti 

výsledné aplikace pak vyplynuly následující požadavky. 

 

 Aplikace podporuje maximálně : 

 

- 3 jednotlivé větve dotazu 

- 5 (TwigStackList) nebo 8 ( TwigStack) uzlů dotazu  

- 12 výskytů značek v jednom streamu 

 

 

 

 

Obrázek 5.1 Grafické uspořádání datových struktur 
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5.3.5 Vykreslování struktur 

 

S vykreslováním struktur souvisí další řešený problém. Tato aplikace není typickým příkladem 

použití Flash technologie, které disponují předem vytvořenou animací. Animace je v této 

aplikaci generována programově. Pro nahrání jednotlivých movieClipů jsme nejdříve používali 

základní metodu AddChild(MovieClip). Tato metoda na scénu nahraje daný movieClip a 

všechno by bylo bez problému, pokud by tento movieClip na scéně zůstal až do konce. Problém 

nastane v době, kdy chceme přidané prvky ze scény vymazat a nahrát nové, protože na takto 

nahrané MovieClipy se v ActionScriptu nemůžeme odkazovat. Řešením je pak použití  metody 

addChildAt(MovieClip,index), která na scénu movieClip vloží na pozici indexu. A pomocí 

tohoto indexu pak můžeme prostřednictvím metody removeChildAt(index) movie clip snadno 

odstranit. 

 

 

5.3.6 Zjednodušení přehlednosti 
 

Pokud generovaná animace obsahuje větší množství značek, zásobníků a listů, je pak možné, že 

se uživatel ve strukturách a rozdílech mezi jednotlivými kroky algoritmu nebude dobře 

orientovat. Proto vznikla další struktura, která slouží jako log událostí. Ve výsledné 

implementaci je pak reprezentována jako TextArea, ve které se vykreslují jednotlivé události 

provedené během konkrétního kroku a usnadňují tak orientaci. Pro účel přehlednosti byly 

vytvořeny také grafické reprezentace pointerů, které jsou důležitou součástí pro pochopení 

algoritmů. Ve streamech a seznamech jsou pointery vytvořeny pomocí odlišného grafického 

znázornění než ostatní prvky stejného druhu. V zásobnících by tato metoda nefungovala, tak 

jsme vytvořili funkci, která po kliknutí na značku obsaženou v zásobníku vykreslí čáru ke 

značce zásobníku, na kterou příslušný pointer ukazuje. Tyto příklady blíže specifikují 

následující obrázky.   

 

 

 
 

Obrázek 5.2 Pointer streamu 

 

 

 

 
 

Obrázek 5.3 Pointer seznamu 
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Obrázek 5.4 Pointery zásobníků před a po kliknutí  
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Kapitola 6 

 

6. Závěr 

 
Našim úkolem bylo pochopit problematiku holistických vyhledávacích algoritmů, které 

jsou využívány při vykonávání XML větvených dotazů a pro dva z těchto algoritmů vytvořit 

dynamicky generovanou animaci jejich průběhu nad vloženým XML dokumentem a XPath 

dotazem nad ním. Součástí řešení tedy bylo i nastudování vývoje těchto animací, konkrétně ve 

vývojovém prostředí Adobe Flash CS4 Professional. 

Po nastudování všech materiálů a intenzivním vývoji se nám nejen podařilo danou 

problematiku pochopit, ale také vytvořit aplikaci, která má za účel snadnější pochopení a 

snadnější orientaci v průběhu vykonávání algoritmů TwigStack a TwigStackList, pro uživatele 

zabývajího se tímto tématem. V rámci práce se nám podařilo vytvořit parser jednoduchých 

XPath dotazů, parser XML dokumentů pro vytvoření značkovacího schématu, naimplementovat 

dva vybrané algoritmy, vytvořit programovou i grafickou reprezentaci datových struktur a 

naprogramovat generování animací. To vede k možnostem jako zadat vlastní XML dokument, 

XPath dotaz a krokovat algoritmus kupředu i zpět. Během vývoje vznikly kvůli omezenému 

prostoru aplikace požadavky na maximální složitost vkládaného dokumentu i dotazu, které 

aplikaci limitují jen na generování animací ne příliš složitého průběhu, které ovšem mohou i tak 

být přínosnou učební pomůckou. 

Dalším možným vývojem tohoto projektu může být možnost jiného zobrazení 

vykonávání algortimů. Aplikace v momentální podobě neumožňuje vidět průběh algoritmů 

přímo na XML stromu, který může být na úkor potlačení některých informací (vzhledem 

k potřebnému místu) názornější než stavy datových struktur. Tuto funkci si představujeme jako 

druhý panel aplikace, kde by první panel obsahoval stav struktur jako je tomu v současné verzi 

aplikace. Uživatel by pak mohl mezi jednotlivými panely libovolně přepínat. Další možností 

rozvoje projektu je implementace dalších algoritmů.  
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Kapitola 7 
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