
Oponentský posudek diplomové práce Marka Poláka 

XML Query Adaptation 
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem adaptace XPath dotazů v reakci na evoluci 
XML schémat. Hlavním cílem práce je návrh a implementace algoritmu, který po každé XML 
schématu navrhne uživateli adaptaci XPath dotazů nad původním schématem tak, aby vracel 
stejné výsledky nad novou verzí schématu. Toho je dosaženo namapováním částí XPath 
dotazu na model XML schématu a zkoumáním důsledků operace nad XML schématem na 
toto mapování.  
 
V úvodu práce autor představuje řešený problém a existující přístupy k tomuto a souvisejícím 
problémům. Oblast adaptace XML dotazů ale vůbec nesrovnává s adaptací dotazů v relační 
algebře. V části 4 zavádí model XSEM, definice je ale zkrácená (přitom odlišná od definice 
uvedené v odkazovaném článku). Ve zbytku práce se neuvažují některé prvky modelu XSEM 
v definici uvedené (structural representative). Bylo by tedy vhodné definovat podmnožinu 
modelu, se kterou se bude dál pracovat. Část 5 popisuje, jakou podmnožinu XPath dotazů 
systém uvažuje. Tato je popsána gramatikou, která je ovšem nejednoznačná a příklady jí 
neodpovídají.   
 
Jádrem práce je kapitola 6, která zevrubně popisuje dopad jednotlivých druhů změn na 
dotazy a obsahuje algoritmy pro jejich adaptaci. Součástí práce je také experimentální 
implementace těchto algoritmů a jejich ověření na sadě testovacích dotazů. Popis algoritmů 
je detailní a doplněn řadou vysvětlujících příkladů. 
  
Závěr práce shrnuje přínosy a popisuje otevřené problémy přístupu. Kromě uvedených bych 
přidal ještě nástin úpravy algoritmu pro případ, kdy máme k dispozici novou a starou verzi 
schématu, ale ne jednotlivé atomické operace, které k nové verzi vedly. Zajímavá je část  
„Semantic Relations“, která poukazuje na problém změny sémantiky částí schématu, která se 
ale neprojeví v syntaxi. Pro tyto případy by bylo vhodné brát v úvahu také vazby na 
platformově nezávislý model, který je na začátku práce zmíněn (navržené řešení ho ovšem 
neuvažuje).  
 
Hlavními klady práce jsou  

 Vyčerpávající ošetření všech případů užití os jazyka XPath 

 Precizní popis algoritmů 

 Kvalitní implementace jako rozšíření existujícího studentského SW projektu 
 
Hlavními nedostatky práce jsou: 

 Chybí motivační příklad v úvodu práce 

 Chybějící porovnání s existujícími přístupy pro adaptaci dotazů a query rewriting 
z oblasti relačních databází.  

 Neúplný a ne vždy dodržený formalismus obsahující chyby 
 
 



Práce splňuje původní zadání i cíl. Autor dostatečně pronikl do problematiky a podařilo se 
mu dobře navázat na předchozí práci a využít existujícího přístupu pro modelování a evoluci 
XML schémat pro adaptaci dotazů. 
 
Práce je odpovídajícího rozsahu, má kvalitní úpravu, kterou bohužel sráží gramatické 
nedostatky. Algoritmy z kapitoly 6 by byly mnohem názornější, pokud by byl pseudokód 
doplněn obrázkem obecně popisujícím případ, který daná část řeší.   
 
 
K práci mám následující dotazy:  
 

- Přístup se striktně drží cíle, že původní výsledek musí být stejný jako výsledek 
adaptovaného dotazu. To v některých příkladech vede k tomu, že jsou z výsledku 
například vyřazeny ty části, které do něj semanticky patří. Např. dotaz  
/vehicle/child::*/registration_number  
je adaptován tak, že vrací čísla jen těch typů vozidel, které byly v původní verzi a ne 
těch, které byly přidány (např. motorcycle) do tvaru:  
/vehicle/(child::* except /vehicle/motorcycle)/registration_number.  
Jak jsou tyto situace odůvodněné a jak případně algoritmus upravit, aby takovéto 
úpravy neprováděl? 

- Kvůli rozsahu práce bylo nutné omezit povolené konstrukce XPath. Jak moc by 
přístup zkomplikovalo rozšíření modelu i o adaptaci predikátů a parametrů volaných 
funkcí, což jsou konstrukce pro XPath klíčové (což nelze tvrdit o všech osách, kterým 
je v práci věnován značný prostor)? 

 
Práce Martina Poláka podle mého názoru splňuje podmínky na diplomovou práci kladené, a 
proto ji doporučuji k obhajobě.  
 
V Praze dne 17. 8. 2011 
 

Mgr. Jakub Malý 
KSI MFF UK 


