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Motivace:  
V současné době existuje obrovské množství metod pro efektivní zpracování XML 
dat a stále přibývají nové. Každý autor pochopitelně svoji metodu nějakým způsobem 
experimentálně otestuje a popíše, v čem jsou její výhody. Pokud by se ale chtěl 
konkrétní uživatel rozhodnout, která metoda je pro jeho účely nejvhodnější, z popisu 
jednotlivých metod to lze obvykle velmi obtížně. Metody jsou totiž typicky testovány 
na různých datech pocházejících z různých zdrojů, které již nemusejí existovat, 
mohly být vytvořeny pouze pro testovací účely, se speciálními charakteristikami 
určité aplikace apod. V dnešní době sice existuje několik projektů, které jsou buďto 
pevnou (nebo postupně rozšiřovanou) databází reálných testovacích XML dat, popř. 
odpovídajících dotazů (např. projekt Inex), nebo umožňují umělá testovací data 
generovat (např. projekt XMark). Testovací množina fixních dat je ovšem poměrně 
hodně omezující, zatímco v případě generátorů umělých dat jsou možné parametry v 
existujících systémech pouze triviální. 
 
Cíle projektu:  
Prvním cílem projektu je implementace systému, který bude schopen na základě 
parametrů zadaných uživatelem generovat umělá testovací XML data. Vstupem 
programu bude množina charakteristik [3] jako např. počet XML dokumentů a jejich 
velikost (popř. přípustný rozsah velikostí), hloubka dokumentů, přípustný fan-out 
elementů (tj. počty podelementů různých typů, počty atributů apod.), procentuální 
zastoupení různých prvků (např. smíšeného obsahu, atributů apod.), rozmístění 
různých prvků v rámci úrovní dokumentu, zvolené rozdělení, které má daná 
charakteristika (např. hloubka) na výstupu mít, schéma, kterému musejí XML 
dokumenty vyhovovat apod. Systém zkontroluje přípustnost zvoleného nastavení 
(neboť ne všechny požadované kombinace charakteristik bude možné splnit 
současně) a vygeneruje odpovídající množinu XML dokumentů. Tato část projektu by 
měla být řešena minimálně v rozsahu existujících systémů [4]. 
Implementovaný systém bude dále schopen k vytvořeným datům vygenerovat 
odpovídající XML schéma, jehož charakteristiky bude opět specifikovat uživatel. 
Příkladem charakteristik [3] může být cílový jazyk (DTD, XML Schema apod.), 
přípustné konstrukty jazyka (např. použití rekurzivity, dědičnosti apod.), procentuální 
zastoupení a rozmístění povolených konstruktů (podobně jako v předchozím 
případě), volba konstruktů v případě, že je možné danou situaci popsat více způsoby 
(např. dědičnost vs. globální prvky jazyka XML Schema), přípustná míra zobecnění 
regulárních výrazů apod. Pro generování je možné použít (modifikovat) některou 
z existujících metod [5] nebo navrhnout vlastní. 
Třetím typem výstupu bude sada XML dotazů nad požadovanými daty opět 
vygenerovaná dle zadaných charakteristik. Kromě možnosti zadat požadovanou 
složitost dotazu (např. využití různých os jazyka XPath apod.) nebo jeho typ [6], by 
jednou z hlavních charakteristik mohla být úspěšnost dotazů nad požadovanými daty, 
tj. specifikace složitosti výstupu, který by měly dotazy vracet (např. podstromy určité 
hloubky, % vstupních dat, které mají být na výstupu dotazu apod.) 



Posledním cílem projektu bude schopnost poskytovat vygenerovaná XML data nejen 
ve formě textových souborů, které si budoucí uživatel načte prostřednictvím 
libovolného rozhraní pro XML dokumenty, ale i ve formě vhodného 
programátorského rozhraní.  
 
Další požadavky na program: 

- Program bude schopen generovat rozsáhlé kolekce XML dat, tj. velké XML 
dokumenty nebo velké množiny XML dokumentů. 

- Generování dat bude možné zopakovat, tj. zadáním stejných parametrů a 
stejného náhodného semínka může libovolný uživatel získat totožná data. 
Cílem je, aby uživatel popsal množinu testovacích dat prostřednictvím sady 
parametrů, kterou může libovolný jiný uživatel využít pro vygenerování 
totožných dat a tudíž totožného vstupu pro vlastní metodu. 

- Systém bude umožňovat generování dat s postupně se měnícími parametry, 
např. s hloubkou rostoucí dle zadaného přírůstku apod. Cílem je, aby mohl 
uživatel měřit efektivitu dané metody vzhledem k měnícím se charakteristikám 
dat. 

- V programu bude možné předdefinovat nastavení sady charakteristik pro 
různé standardní typy dat – např. datově-orientované / dokumentově-
orientované XML dokumenty apod. Součástí výsledného programu budou i 
tyto sady a experimentální srovnání několika vybraných existujících 
implementací (např. nativních XML databází vs. relačních databází 
s podporou XML) nad těmito sadami dokumentů. 

- Program by měl být řešen jako freeware aplikace, jejíž instalace nebude 
vyžadovat složité úkony (např. instalaci a parametrizaci drahého nebo 
složitého databázového systému apod.), nebude mít vysoké nároky na 
systém, bude pokud možno přenositelná atd. Cílem je zajistit, aby aplikaci 
využívalo co nejvíce uživatelů. Je třeba uvážit i možnost webového rozhraní. 

- Veškerá dokumentace bude v angličtině, k projektu vznikne odpovídající 
webová stránka, která jej bude detailně popisovat. 

 
Předpoklady: 
Řešitelé projektu by měli mít absolvovanou přednášku Technologie XML nebo 
alespoň nastudované znalosti v rozsahu skript [1]. V průběhu implementace se 
předpokládá získání potřebných znalostí v rozsahu [2]. 
 
Předpokládaný průběh práce: 

1. Analýza existujících implementací a přístupů v jednotlivých oblastech 
2. Návrh konkrétních funkcí systému, návrh rozhraní mezi jednotlivými moduly 
3. Implementace projektu 
4. Testy, ladění 
5. Návrh předdefinovaných typů dat a odpovídající analýza chování vybraných 

metod 
6. Dokumentace 

 
Poznámka: 
Problematiku řešenou v rámci implementace projektu je možné rozšířit do (až čtyř) 
diplomových prací. 
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