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A Programátorská příručka 
 

Aplikace, která je výsledkem implementační fáze této bakalářské práce je vytvořena v programu 

Adobe Flash CS4 Professional. Editovatelný soubor Aplikace.fla obsahuje tyto vrstvy: 

 

- Code_TwigStack - obsahuje metody pro vykonávání algoritmu TwigStack 

- Code_TwigStackList - obsahuje metody pro vykonávání algoritmu TwigStackList 

- Code_Animation - obsahuje metody pro generování animace 

- Code_Main  - obsahuje metody parserů, nahrání XML a hlavní metodu 

- Gui_Animation  - obsahuje ovládací prvky animace 

- Gui_Menu  - obsahuje ovládací prvky menu 

- Background  - obsahuje pozadí celé aplikace 

 

Aplikace.fla používá i třídy z adresáře Classes. Jeho obsah: 

 

- Krok   - třída pro datovou strukturu na uchovávání kroků animace  

- MyList   - třída pro práci se seznamy 

- Stack   - třída pro reprezentaci zásobníků 

- StackFloor  - třída pro značky uložené v zásobnících 

- Stream   - třída pro reprezentaci streamů 

- TwgList  - třída pro reprezentaci seznamů 

- TwgListFloor  - třída pro značky ulžené v seznamech 

 

  



B Uživatelská příručka 

 
V příloze C Obsah přiloženého CD je popsáno kde se nacházejí spustitelné verze aplikace. Po 

spuštění aplikace musíme nejdříve nahrát vlastní XML soubor (můžeme použít XML 

dokumenty ze složky „Příklady“ na přiloženém CD). Po kliknutí na tlačítko „Load XML“ se 

nám otevře nabídka pro nahrání XML dokumentu. Dokument je možné také vytvořit nebo vložit 

přímo do textového pole nad tlačítkem „Load XML“. Po nahrání dokumentu napíšeme 

jednoduchý XPath dotaz do textového pole pod nápisem „XPath query“. Náš parser dotazů 

použítý v této aplikaci podporuje pouze zkrácené zápisy os child:: a descendant::, tedy / nebo //. 

A dále pak větvení pomocí hranatých závorek. Po vložení XPath dotazu si můžeme vybrat 

algoritmus, jehož animaci průběhu chceme vygenerovat a klikneme na tlačítko „Generate“. 

Vygenerovanou animaci poté ovládáme tlačítky „Back“ a „Next“, kterými se přepínáme mezi 

jednotlivými kroky algoritmu. Pro návrat k původnímu menu nebo zadání nového dotazu 

klikneme na tlačítko „New query“ vlevo nahoře.  

 

Omezení aplikace : 

 

- 3 jednotlivé větve dotazu 

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

- 12 výskytů značek v jednom streamu 

 

  



C Obsah přiloženého CD 

 
Tato příloha obsahuje popis přiloženého CD. 

 

- Adresář Aplikace 

Tento adresář obsahuje tři spustitelné verze aplikace 

 

o Aplikace.swf  - verze pro Flash Player 

o Aplikace.html  - verze pro webový prohlížeč 

o Aplikace.exe  - verze windows desktopové aplikace  

 

o Adresář Edit  - obsahuje editovatelnou verzi aplikace ve formátu .fla  

- adresář Classes s třídami aplikace 

 

- Adresář Materiály 

 

Tento adresář obsahuje některé materiály použité v této práci a uvedené v literatuře. 

 

- Adresář Text 

Tento adresář obsahuje zadání, text a přílohy bakalářské práce. 

 

o Zadani.pdf    - zadání bakalářské práce 

o Bakalarska_prace_NOV906.pdf - text bakalářské práce 

o Prilohy.pdf    - přílohy bakalářské práce 

 

- Adresář Příklady 

 

Tento adresář obsahuje příklady XML souborů pro testování aplikace 

 

 


