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Úvod
XML (1) je jazyk pro značkování textu. XML značky slouží k vymezení
jistých částí či jednotek textu. Při použití XML se obvykle definuje sada značek,
které pak využívá nějaká skupina uživatelů. Takovou sadu může pak použít aplikace
pro komunikaci mezi svými částmi a moduly, může být obecným standardem pro
komunikaci, nebo může být využita například pro definici vzhledu uživatelského
prostředí, jako tomu je u jazyků XAML (2) a XHTML (3). Účastníci komunikace
vědí, jaké údaje mohou očekávat. XML strukturalizuje text. To může být v případě
aplikace velmi výhodné. Můžeme tak do XML například zálohovat databázi, nebo
automaticky generovat zprávu na základě uživatelem vyplněného formuláře. Dále
potřebujeme způsob, jak definovat jaké značky budeme používat a jaký budou mít
jednotlivé značky vztah. K tomu využíváme různé modelovací jazyky, které definují
strukturu XML. (4)
Mezi tyto jazyky patří DTD(5), XML Schema(6), Relax NG(7),
Schematron(8) a také XSEM(9). XSEM se budu podrobně zabývat v kapitole 2. Tyto
jazyky nám umožňují definovat strukturu XML dokumentu, avšak jsou většinou
celkem komplikované (XML Schema, RelaxNG) nebo naopak až příliš jednoduché
(DTD) a práce s nimi bývá často neefektivní a zdlouhavá. Tento nedostatek je řešen
pomocí různých grafických prostředí usnadňujících datové modelování a strukturální
definici XML. Součástí těchto prostředí bývají často i jiné nástroje, mezi ně patří i
validátor XML souboru vůči danému schématu. I pro XSEM bylo vytvořeno grafické
prostředí, a to prostředí eXolutio(10). Tomuto prostředí ale takový validátor chyběl a
tak mým cílem bylo navrhnout vhodný algoritmus a implementovat ho.
Zbytek práce je strukturován takto: v kapitole 1 je rozepsán účel práce,
v kapitole 2 obsahuje seznámení s jazykem XSEM, jeho možnostmi a formální
definice jeho konstruktů. Kapitola 3 se zabývá teoretickým pozadím za modely a
definuje základní termíny, které se dále využívají v popisu algoritmu validace.
Kapitoly 5 až 7 se zabývají algoritmem validace, jeho rozšířením a implementací.
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1. Motivace
eXolutio je komplexní nástroj, který umožňuje datové modelování a tvorbu
XML schémat. Velmi často se stane, že máme schéma a XML soubor a potřebujeme
ověřit, zda XML soubor odpovídá schématu. Bylo by tedy vhodné, pokud by byla v
eXolutio možnost ověřovat, zda daný XML soubor odpovídá danému XML
schématu, neboli v případě eXolutio PSM schématu. Přímá možnost validace
v nástroji chyběla – bylo možné pouze nejprve PSM schéma přeložit do jiného
jazyka (XML Schema, RelaxNG) a použít některý z existujících validátorů pro tyto
jazyky. Výsledky tohoto postupu ale nejsou vždy přesné, protože mapování mezi
jazyky není 1:1 (více v kapitole 9). Při takovém postupu by také nebyly dobře
viditelné rozdíly a výhody jazyka XSEM nad ostatními jazyky určenými pro tvorbu
XML schémat.(11)
Druhá, teoretická, část motivace byla ověřit, že PSM schémata je možné
validovat vůči XML schématu za použití známého algoritmu a upravit ho na míru
modelu XSEM. Tím algoritmem je validace pomocí Push-down Forest automatu.
Volba na tento algoritmus padla, protože základní konstrukty PSM schémat jsou
ekvivalentní s regulární stromovou gramatikou(11). Slova přijímané regulární
stromovou gramatikou, které jsou rozpoznávané pomocí Push-down Forest
automatu. Algoritmus je formálně dobře popsaný a lze ho implementovat tak, že
pracuje s lineární časovou složitostí. Cílem této práce bude rozšířit tento
algoritmus/automat tak, aby podporoval všechny konstrukty jazyka PSM schémat.
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2.XSEM
XSEM je jazyk určený k modelování XML dat, který přistupuje k
modelování ze dvou různých pohledů. Uvažujme rozsáhlejší aplikaci, která pracuje
s XML dokumenty. Taková aplikace potřebuje mít nějaký model obsahující všechny
uvažované reálné entity a vazby mezi nimi, bez omezení na konkrétní platformu či
jazyk implementace. Na této abstraktní vrstvě jsou v praxi často používané UML
diagramy tříd(12).
Aplikace může pracovat s různými druhy XML dokumentů, jejichž obsah má
ale nějaký vztah k entitám popsaným v abstraktním modelu. Různých druhů XML
dokumentů (kterým odpovídají jednotlivá XML schémata) může být velký počet (i
několik set). Dostáváme se do případu, kdy potřebujeme různá schémata pro různé
druhy dokumentů používaných v různých částech aplikace. Ale většina
modelovacích nástrojů, například EnterpriseArchitect (13) nebo BOUML (14),
uvažuje pouze převedení jednoho konceptuálního modelu na jedno XML schéma.
Vhodné je ale mít jeden konceptuální model, který lze použít pro převedení na více
XML schémat. Takový postup přináší řadu výhod:
1. uživatel nemusí opakovaně vytvářet sdílené části XML schémat
2. úpravy v abstraktním modelu lze propagovat do všech XML schémat
3. máme zajištěno, že sdílené části mají stejné vlastnosti a nemusíme tak
vytvářet převodní funkce zajišťující kompatabilitu při komunikaci mezi
jednotlivými částmi
4. je snadno čitelné, jak je daná část konceptuálního modelu reprezentována
v rozdílných XML schématech a obráceně je snadno čitelné, jakou část
konceptuálního modelu reprezentuje daná část XML
S XSEM modelujeme ve dvou úrovních. V prvním kroku uživatel vytvoří
konceptuální model aplikace (PIM= platform-independent model, neboli
platformově-nezávislý model). V druhém kroku uživatel využije struktur, které
vznikly v prvním kroku a vytvoří PSM (platform-specific model, neboli platformověspecifický model) schémata, které definují způsob komunikace mezi jednotlivými
komponentami aplikace. Převod PIM na PSM lze provést polo-automaticky. K
problému lze přistoupit i obráceně, a to tak, že nejdříve vytvoříme PSM schémata a
poté z nich odvodit PIM schéma. Vyjadřovací síla základních konstruktů PSM
3

schémat je ekvivalentní s regulární stromovou gramatikou. Regulární stromové
gramatice se budu věnovat v kapitole 3. (11) (9)
Pro modelování v jazyce XSEM byl vytvořen nástroj eXolutio. Pro samotnou
tvorbu modelů se používá intuitivní grafické prostředí. eXolutio navíc umožňuje
normalizaci modelu, což je odstranění redundantních struktur, test normalizace –
ověření, zda jsou ve schématu redundantní struktury, překlad PSM schématu do
XML schéma jazyků, a to na XSD a RelaxNG schémata. eXolutio také umožňuje
vygenerování formální gramatiky a ukázkového XML souboru pro dané PSM
schéma. Všechny příklady PSM modelů a PSM komponent jsou vytvořeny pomocí
eXolutio.

2.1. PIM model
PIM neboli Platform-independent Model je konceptuální model, pomocí
něhož popisujeme doménu řešeného problému na abstraktní úrovni. PIM schéma
reprezentuje reálné vztahy mezi jednotlivými entitami, jejich sémantiku, ale
nezabývá se implementací a nepoužívá konstrukty z žádného konkrétního
implementačního jazyka. PIM je pro nás digram tříd dle UML. Vzhledem k tomu že
PIM schémata nejsou pro tuto práci důležitá, nebudu se jimi hlouběji zabývat.

Příklad 1. Příklad PIM modelu. Příklad zachycuje model pojišťovny zaměřující se na
pojišťování automobilů. Obrázek je pro přehlednost na následující straně.
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2.2. PSM model
PSM je model určený k definici XML schématu. PSM schéma je možné
vytvořit na základě PIM schématu a to buď polo-automaticky odvodit s možnými
úpravami, nebo manuálně, přiřazováním jednotlivým PSM komponentám
odpovídající PIM komponenty. PSM schémata jsou rozšířenými UML diagramy.
Oproti UML digramům mají navíc stromovou strukturu, zavádí Content modely a
mají typový systém z XML Schema (15). PSM schéma je možné vytvářet jednoduše
pomocí editoru eXolutio.Konstrukty PSM jsou detailně popsány v (9)(16).
Příklad 2. PSMSchema 1 odvozené z PIM modelu, který je zobrazený v Příklad1.
Příklad zobrazuje schéma, které by bylo možné použít při evidenci nového zákazníka
pojišťovny.
Na obrázku jsou třídy:Zákazník, Auto, Pojišťovna, Nehoda. Třída PSM
schématu Nový zákazník, Set Content Model. Třída Zákazník má atributy:jmeno,

prijmeni, rodneCislo, ridiOd. Třída Auto má atributy: znacka, model. Třída
Pojišťovna má atribut nazev a třída Nehoda má atributy: datum, skoda, vinik.
Všechny atributy v tomto příkladu mají kardinality 1 … 1. Asociace Zakaznik má
kardinalitu 1 … 1 a mapuje se na kořenový element XML fragmentu, který se
jmenuje stejně jako tato asociace. V uzlu Zakaznik se mohou vyskytovat, krom jeho
atributů, uzly odpovídající asociacím Auto, PredchoziPojistovna a Nehody. Nejdříve
se v elementu Zakaznik vyskytují elementy odpovídající asociacím Auto a

PredchoziPojistovna, ale díky tomu že jsou tyto asociace propagovány přes Set
Content model, tak nezáleží na jejich pořadí. Kardinality asociací způsobí, že Auto
musí být v Zakaznik obsaženo alespoň jednou a PredchoziPojistovna libovolně krát.
Dále Zakaznik může libovolně krát obsahovat uzel Nehody. Konstrukty PSM
schématu, které jsou zobrazeny šedě, nejsou mapovány na konstrukty PIM.
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Odpovídající XML fragment:
<Zakaznik>
<jmeno>Krusty</jmeno>
<prijmeni>Waltz</prijmeni>
<rodneCislo>650307/2342</rodneCislo>
<ridicOd>4.6.1983</ridicOd>
<PredchoziPojistovna>
<nazev>Všeobecná Pojišťovna</nazev>
</PredchoziPojistovna>
<Auto>
<znacka>Tatra</znacka>
<model>T65</model>
</Auto>
<Auto>
<znacka>Audi</znacka>
<model>A4</model>
</Auto>
<Nehoda>
<datum>5.7.1991</datum>
<skoda>4536.48</skoda>
<vinik>false</vinik>
</Nehoda>
</Zakaznik>
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Nebo
<Zakaznik>
<jmeno>Krusty</jmeno>
<prijmeni>Waltz</prijmeni>
<rodneCislo>650307/2342</rodneCislo>
<ridicOd>4.6.1983</ridicOd>
<PredchoziPojistovna>
<nazev>Všeobecná Pojišťovna</nazev>
</PredchoziPojistovna>
<Auto>
<znacka>Tatra</znacka>
<model>T65</model>
</Auto>
<PredchoziPojistovna>
<nazev>Všeobecná Pojišťovna</nazev>
</PredchoziPojistovna>
</Zakaznik>

Příklad 3. PSM Schema 2 odvozené z PIM modelu, který je zobrazený v Příklad 1.
Příklad zobrazuje schéma, které by bylo možné použít při evidenci zprávy o nehodě.
Obrázek je z technických důvodů na následující straně. Oproti Schema 1 obsahuje
Schema 2 navíc Choice Content model, díky kterému může být v XML uzlu
odpovídajícímu asociaci PojistnaUdalost pouze uzel pro PoskozenyMajetek nebo pro

UcastnikNehody a Prestupek, jejich pořadí je pevně dáno propagací přes Content
model Sequence. Třída Agent je Structural representative třídy Zaměstnanec a tak
obsahuje všechny jeho podelementy. Třída Nehoda má nepojmenovanou asociaci na
sebe samu. Tím je vyjádřeno, že jedna nehoda může mít více pojistných událostí,
které se mohou stát na různých místech, například hromadná nehoda na dálnici.
XML uzel Nehoda tak může obsahovat libovolný počet dvojic uzlů PojistnaUdalost
a Poloha.
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Odpovídající XML fragment:
<Nehoda>
<datum>5.8.2001</datum>
<PojistnaUdalost>
<skoda>773626.45</skoda>
<Resiteljmeno=“Antonín“prijmeni=“Šiml“>
<Nadrizenyjmeno=“Štěpán“prijmeni=“Cuml“/>
</Resitel>
<Zakaznikvinik=“true“>
<jmeno>Jan</jmeno>
<prijmeni>Nepozorný</prijmeni>
<rodneCislo>570612/4562</rodneCislo>
</Zakaznik>
<PoskozenyMajeteknazev=“autobusová zastávka“/>
</PojistnaUdalost>
<PojistnaUdalost>
<skoda>734664.28</skoda>
<Resiteljmeno=“Karel“prijmeni=“Rychlý“>
<Nadrizenyjmeno=“Štěpán“prijmeni=“Cuml“/>
</Resitel>
<Zakaznikvinik=“true“>
<jmeno>Jan</jmeno>
<prijmeni>Nepozorný</prijmeni>
<rodneCislo>570612/4562</rodneCislo>
</Zakaznik>
<UcastnikNehodyvinik=“false“>
<jmeno>Jan</jmeno>
<prijmeni>Zbrožek</prijmeni>
<rodneCislo>830405/7635</rodneCislo>
</UcastnikNehody>
<Prestupeknazev=“nepřizpůsobení stavu vozovky“>
<popis>Klient dostal smyk a srazil se s dalšími účastníky
nehody.</popis>
</Prestupek>
</PojistnaUdalost>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'40.904"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'10.646"</vychodniDelka>
<oznaceniSilnice>U Vršovického Hřbitova</oznaceniSilnice>
</Poloha>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'41.385"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'9.572"</vychodniDelka>
</Poloha>
</Nehoda>
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Následující definice obsahuje formální popis jednotlivých konstruktů XML schémat.
Definice 1: PSM schéma je16-tice 𝑆 ′ = 𝑆 ′ 𝑐 , , 𝑆 ′ 𝑎 , , 𝑆 ′ 𝑟 , , 𝑆 ′ 𝑒 , , 𝑆 ′ 𝑚 , , 𝐶 ′ 𝑆 ′ , 𝑛𝑎𝑚𝑒 ′ ,
𝑡𝑦𝑝𝑒 ′ , 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 ′ , 𝑥𝑓𝑜𝑟𝑚′ , 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡 ′ , 𝑐𝑎𝑟𝑑 ′ , 𝑐𝑚𝑡𝑦𝑝𝑒 ′ , 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠 ′ , 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 ′ ,
𝑟𝑒𝑝𝑟′ , kde:


S'c, S'a a S'm jsou množiny tříd, atributů a Content modelů v S'.



S'r je množina orientovaných binárních asociací vS'. S'e je množina konců
asociací v S'. Orientovaná binární asociace je dvojice 𝑅′ = 𝐸′1 , 𝐸′2 , kde
𝐸′1 , 𝐸′2 ∈ 𝑆′𝑒 a 𝐸′1 ≠ 𝐸′2 . Pro jakékoliv dvě asociace 𝑅′1 , 𝑅′2 ∈ 𝑆′𝑟 S' musí
platit, že 𝑅′1 ∩ 𝑅′2 ≠ 0 ⇒ 𝑅′1 = 𝑅′2 .



𝐶′𝑆′ ∈ 𝑆′𝑐 se nazývá třída schématu S'.



name': 𝑆′𝑐 ∪ 𝑆′𝑎 → 𝐿 respektive name':𝑆′𝑟 → 𝐿 ∪ 𝜆 přiřazuje jméno každé
třídě, atributu a asociaci.



𝑡𝑦𝑝𝑒 ′ : 𝑆′𝑎 → 𝐷 přiřazuje každému atributu datový typ.



𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 ′ : 𝑆′𝑎 → 𝑆′𝑐 přiřazuje třídu každému atributu. Pro 𝐴′ ∈ 𝑆′𝑎 řekneme, že
A' je atribut třídy 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠′ 𝐴′ nebo, že 𝐴 ′ ∈ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠′ 𝐴′ .



𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡 ′ : 𝑆′𝑒 → 𝑆′𝑐 ∪ 𝑆′𝑚 přiřazuje třídu nebo Content model každému
konci asociace. Pro 𝑅′ = 𝐸′1 , 𝐸′2 , kde 𝑋′1 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡′ 𝐸′1 a
𝑋′2 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡′ 𝐸′2 , nazýváme 𝑋′1 a 𝑋′2 rodičem a potomkem R'.
Někdy také můžeme nazývat oba 𝑋′1 a 𝑋′2 účastníky R' a říkáme, že 𝑋′1 je
rodičem 𝑋′2 a 𝑋′2 je potomkem 𝑋′1 , značený jako 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡′ 𝑅′ a 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑′ 𝑅′ .



𝑥𝑓𝑜𝑟𝑚′ : 𝑆′𝑎 → 𝑒, 𝑎 přiřazujeXML formát každému atributu. To určuje
XML representaci atributu, zda se použije deklarace XML elementu s
jednoduchým obsahem, nebo deklarace XML atributu.



𝑐𝑎𝑟𝑑 ′ : 𝑆′𝑎 ∪ 𝑆′𝑒 → 𝐶 přiřazuje kardinalitu každému atributu a každému konci
asociace.



𝑐𝑚𝑡𝑦𝑝𝑒 ′ : 𝑆′𝑚 → 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒, 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒, 𝑠𝑒𝑡 přiřazuje typ Content modelu
každému Content modelu. Rozlišujeme 3 typy: Sequence, Choice a Set.



𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠 ′ : 𝑆′𝑐 → 2 𝑆′ 𝑎 přiřazuje seřazenou sekvenci různých atributů
každé třídě 𝐶′. Musí platit, že 𝐴′ ∈ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠′ 𝐶 ′ ⇔ 𝐶′ = 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠′ 𝐴′ .
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𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 ′ : 𝑆′𝑐 ∪ 𝑆′𝑚 → 2 𝑆′ 𝑚 přiřazuje seřazenou sekvenci různých asociací
každé třídě nebo Content modelu 𝑋′. Musí platit že 𝑅′ ∈ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡′ 𝑋′ , 𝑋′ je
rodičem 𝑅′.

 𝑟𝑒𝑝𝑟 ′ : 𝑆′𝑐 ∖ 𝐶′𝑆′ → 𝑆′𝑐 ∖ 𝐶′𝑆′ přiřazuje třídu 𝐶′′ jiné třídě 𝐶′. 𝐶′ se nazývá
Structural representative třídy𝐶′′. Musí platit, že 𝐶′ ∉ 𝑟𝑒𝑝𝑟′ 𝐶′ . 𝐶′, ani 𝐶′′
nemůže být třídou schématu.
Všechny konstrukty jsou detailněji představeny v následujícím textu.

2.3. PSM komponenty a jejich možnosti
2.3.1. Třída
Třída PSM schématu určuje, jakou formu bude mít element definovaný
rodičovskou asociací třídy, případně asociace, do které se propaguje přes
nepojmenované asociace. Třída může mít atributy a asociace na další komponenty
schématu. V odpovídajícím XML souboru na pořadí atributů, pro které platí
𝑥𝑓𝑜𝑟𝑚′ = 𝑎, nezáleží, atributy, pro které platí 𝑥𝑓𝑜𝑟𝑚′ = 𝑒, jsou před asociacemi,
v pořadí odpovídajícímu pořadí atributů ve třídě. Asociace vedoucí z komponenty
jsou uspořádané seznamy.
Příklad 4. Třídami v Schema 1 jsou konstrukty označené jako Zákazník,

Auto, Pojišťovna a Nehoda.

2.3.2. Asociace
Asociace má vždy dva konce. Slouží k reprezentaci vztahu mezi PSM
komponenty. Asociace dělíme na ne-stromové asociace a normální – stromové
asociace. Ne-stromové asociace jsou asociace, které porušují stromovou strukturu
PSM schématu. Tyto asociace se například používají pro vytvoření rekurzí.
Asociace v PSM schématu může být pojmenovaná nebo nepojmenovaná
(respektive pojmenovaná jako lambda). Pojmenovaná asociace odpovídá elementu v
XML souboru. Nepojmenovaná asociace slouží k spojení obsahu několika PSM
komponent do jednoho XML elementu. Asociace má horní a dolní kardinalitu, která
určuje, kolikrát se v ní může vyskytovat koncový člen.
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Příklad 5. Pojmenovaná asociace Zakaznik ze Schema 2.

Odpovídající XML fragment:
<Zakaznikvinik=“true“>
<jmeno>Jan</jmeno>
<prijmeni>Nepozorný</prijmeni>
<rodneCislo>570612/4562</rodneCislo>
</Zakaznik>

Příklad 6. Pojmenovaná asociace Auto s kardinalitou ze Schema 1.

Odpovídající XML fragment:
<Auto>
<znacka>Skoda</znacka>
<model>Oktavia</znacka>
</Auto>
<Auto>
<znacka>Skoda</znacka>
<model>Felicia</znacka>
</Auto>
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Příklad 7. Pojmenovaná asociace PojistnaUdalost obsahující asociaci

PoskozenyMajetek, která se propaguje přes nepojmenovanou asociaci. Příklad je ze
Schema 2.

Odpovídající XML fragment:
<PojistnaUdalost>
<PoskozenyMajeteknazev=“značka“/>
</PojistnaUdalost>

Příklad 8. Pojmenovaná rekurzivní asociace Nadrizeny ze Schema 2.

Odpovídající XML fragment:
<Nadrizenyjmeno=“Karel“prijmeni=“Kil“>
<Nadrizenyjmeno=“Jan“prijmeni=“Ill“>
<Nadrizenyjmeno=“Yo“prijmeni=“Mi“/>
</Nadrizeny>
</Nadrizeny>
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Příklad 9. Pojmenovaná asociace Nehoda, obsahující asociace, které se propagují
přes nepojmenovanou rekurzivní asociaci. Rekurzivní asociace v příkladě
znázorňuje, že nehoda může mít více pojistných událostí, které se odehráli na
různých místech, například hromadná nehoda na dálnici. Příklad je ze Schema 2.

Odpovídající XML fragment:
<Nehoda>
<datum>23.2.2003</datum>
<PojistnaUdalostskoda=“67845647.46“/>
<PojistnaUdalostskoda=“8447.96“/>
<PojistnaUdalostskoda=“47“/>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'41.385"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'9.572"</vychodniDelka>
</Poloha>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'41.705"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'10.392"</vychodniDelka>
</Poloha>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'40.904"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'10.646"</vychodniDelka>
<oznaceniSilnice>U Vršovického Hřbitova</oznaceniSilnice>
</Poloha>
</Nehoda>

2.3.3. Atribut
XSEM povoluje dvě možné reprezentace PSM atributů v XML. Jako XML
atributy nebo jako elementy s textovým obsahem. Atributy mají, stejně jako
asociace, kardinality. Kardinality mohou nabývat stejných hodnot jako u asociací.
U atributů v podobě elementů je význam vcelku jasný. Kardinality určují počet
výskytu elementů. Avšak u atributů reprezentovaných v XML jako XML atributy
mají význam pouze kardinality 0..1 a 1..1, protože dle definice XML nemůže mít
element víc atributů stejného jména. Atributy také mohou mít definovaný datový typ.
Viz Příklad 1.
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2.3.4. Content Model
Content model je konstrukt PSM schématu, který není nijak napojen na PIM
schéma a slouží jen ke zjemnění reprezentace v XML stromě. Přináší regulární
funkcionalitu (ve smyslu regulárních stromových gramatik). Content model může být
napojen na libovolnou asociaci. Na rozdíl od třídy nemůže mít žádné atributy, ale na
druhou stranu přináší nové možnosti, které závisí na konkrétním typu Content
modelu. Rozeznáváme 3 typy Content modelů.

2.3.4.1. Choice
Jak už název napovídá, tento druh Content modelů umožňuje volbu. Choice
může mít několik asociací, ale v elementu definovaném rodičovskou asociací se
může vyskytovat element definovaný právě jednou asociací vedoucí z Choice, pro
každou realizaci Choice. Choice odpovídá v regulárním konstruktu, vyjadřujícího
pravidlo regulární stromové gramatiky, znaku“|“. Tedy Choice obsahující množinu
asociací bude odpovídat regulárnímu konstruktu obsahujícího množině výrazů
navzájem oddělených pomocí “|“. Pár příkladů:
Příklad 10. Asociace PoskozenyMajetek, UcastnikNehody, Prestupek se propagují
přes nepojmenované asociace, Sequence a Choice do asociace PojistnaUdalost.
Příklad je ze Schema 2.
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Odpovídající XML fragment:
<PojistnaUdalost>
<skoda>23434.76</skoda>
<PoskozenyMajeteknazev=“autobusovazastavka“/>
</PojistnaUdalost>

Nebo
<PojistnaUdalost>
<skoda>23434.76</skoda>
<UcastnikNehodyvinik=“false“>
<jmeno>Karel</jmeno>
<prijmeni>Novák</prijmeni>
<rodneCislo>670810/4536</rodneCislo>
</UcastnikNehody>
<UcastnikNehodyvinik=“false“>
<jmeno>Jan</jmeno>
<prijmeni>Zbrožek</prijmeni>
<rodneCislo>830405/7635</rodneCislo>
</UcastnikNehody>
<Prestupeknazev=“nepřizpůsobení stavu vozovky“>
<popis>Klient dostal smyk a srazil se s dalšími účastníky nehody.</popis>
</Prestupek>
</PojistnaUdalost>

2.3.4.2. Set
Dalším typem Content modelu je množina. Element definovaný asociací
vedoucí do množiny obsahuje všechny elementy definované asociacemi množiny, ale
nezáleží na pořadí výskytu. Set odpovídá v regulárním konstruktu, vyjadřujícího
pravidlo regulární stromové gramatiky, množině výrazů uzavřených ve složených
závorkách.

17

Příklad 11. Do asociace Zakaznik se propagují asociace Auto a PredchoziPojistovna
přes Set. Příklad je zeschématu Schema 1.

Odpovídající XML fragment:
<Zakaznik>
<jmeno>Krusty</jmeno>
<prijmeni>Waltz</prijmeni>
<rodneCislo>650307/2342</rodneCislo>
<ridicOd>4.6.1983</ridicOd>
<PredchoziPojistovna>
<nazev>VseobecnaPojistovna</nazev>
</PredchoziPojistovna>
<Auto>
<znacka>Tatra</znacka>
<model>T65</model>
</Auto>
<Auto>
<znacka>Audi</znacka>
<model>A4</model>
</Auto>
</Zakaznik>

2.3.4.3. Sequence
Posledním Content modelem je sekvence. Je velmi podobná třídě, na rozdíl
od třídy však, nemůže obsahovat atributy. Má význam v kombinaci s jinými Content
modely (například Choice ze dvou sekvencí). Element definovaný asociací vedoucí
do sekvence obsahuje všechny elementy definované asociacemi sekvence. Asociace
Sequence tvoří setříděný seznam. Sequence odpovídá v regulárním konstruktu,
vyjadřujícího pravidlo regulární stromové gramatiky, znaku posloupnosti výrazů.
Viz Příklad 6.
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2.3.5. Structural representative
Pokud je nějaká třída A Structural representative jiné třídy B znamená to, že v
realizaci třídy A budou obsaženy všechny atributy a podelementy, které by
obsahovala třída B. Elementy a atributy obsažené v třídě B budou v realizaci třídy A
vždy před elementy a atributy definovanými v třídě A.
Příklad 12. Třída Agent je Strutural representativ třídy Zaměstnanec to se projeví na
asociaci Resitel. Příklad je ze Schema 2.

Odpovídající XML fragment:
<Resiteljmeno=“Karel“prijmeni=“Rychlý“>
<Nadrizenyjmeno=“Štěpán“prijmeni=“Cuml“/>
</Resitel>
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3. Regulární stromové gramatiky
XML validace je ve své podstatě ověření, že daný dokument má určitou
strukturu. Strukturu nejčastěji definujeme pomocí nějakého jazyku určeného pro
definici schéma, v našem případě to je XSEM (mohlo by to také například být DTD,
XSD, RelaxNG). Většina takových jazyků patří mezi regulární stromové gramatiky,
a XSEM není výjimkou. Regulární stromové gramatiky poskytují velmi výstižný a
teoreticky robustní systém pro specifikaci vlastností stromu. Gramatika může
popisovat i les. V práci používám definice zavedené v(17). (18)
Definice 2 (Regulární stromová gramatika, RTG). Regulární stromová gramatika
nad abecedou Σ je dvojice 𝐺 = 𝑅, 𝑟0 , kde R je množina přepisovacích pravidel,
𝑟0 ∈ 𝑅𝑥 je počáteční výraz, Σ je konečná neprázdná množina symbolů a 𝑅𝑋 je
množina regulárních výrazů nad množinou všech neterminálů X. Přepisovací
pravidla z R mají tvar 𝑥 → 𝑎 𝑟 , kde 𝑥 ∈ 𝑋, X je množina všech neterminálů, a je
terminál z abecedy Σ a 𝑟 ∈ 𝑅𝑋 .
Definice 3 (RTG rozšířená o typy atributů).Regulární stromová gramatika
rozšířená o typy atributů je RTG z Deifince 2, kde navíc existují přepisovací pravidla
ve tvaru 𝑥 → 𝑎 𝑡 , kde 𝑥 ∈ 𝑋je neterminál, který odpovídá nějakému atributu, X je
množina všech neterminálů, a je terminál z abecedy Σ,𝑡 je datový typ.
Definice 4. Tree derivation 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑥 ∈ 𝑇∑ × 𝑇𝑋 a Forest derivation
𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑟 ∈ 𝐹∑ × 𝐹𝑋 jsou relace, kde:
𝑎 𝑓 , 𝑥 𝑓′

∈ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑥 , pokud 𝑥 → 𝑎 𝑟 a 𝑓, 𝑓′ ∈ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑟

𝑡1 … 𝑡𝑛 , 𝑡′1 … 𝑡′𝑛 ∈ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑟 ,pokud 𝑥1 … 𝑥𝑛 ∈ 𝑟 𝑅 ⋲a
𝑡𝑖 , 𝑡′𝑖 ∈ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑥 𝑖 pro i od 1 do n
𝜀, 𝜀 ∈ 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑅,𝑟 pokud 𝜆 ∈ 𝑟

𝑅

Kde 𝑇∑ je množina stromů t a 𝐹∑ je množina lesů f nad Σ takových, že 𝑡 = 𝑎 𝑓 , 𝑎 ∈
Σ, f = ε|t1 … t n , pro 𝑛 > 0. RX je množina regulárních výrazů nad X a 𝑟
regulární jazyk definovaný regulárním výrazem r. (17)
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𝑅

je

Příklad 13. Příklad regulární stromové gramatiky a stromů odpovídajících této
gramatice. Regulární stromová gramatika odpovídá PSM schemata Schema 1.
Regulární stromová gramatika:

X = {ZAKAZNIK, JMENO, PRIJMENI, RODNECISLO, RIDICOD, ZNACKA,
MODEL, NAZEV, DATUM, SKODA, VINIK, AUTO,
PREDCHOZIPOJISTOVNA, NEHODY}
Σ= {jmeno, prijmeni, rodneCislo, ridicOd, znacka, model, nazev, datum, skoda,
vinik, Zakaznik, Auto, PredchoziPojistovna, Nehody}

R={
ZAKAZNIK→Zakaznik[JMENO, PRIJMENI, RODNECISLO, RIDICOD,
{AUTO 1..*, PREDCHOZIPOJISTOVNA 0..*}, NEHODY 0..*],
JMENO→ jmeno[string],
PRIJMENI→prijmeni[string],
RODNECISLO→rodneCislo[string],
RIDICOD→ridicOd[date],
PREDCHOZIPOJISTOVNA→ PredchoziPojistovna[NAZEV],
NEHODY→Nehody[DATUM, SKODA, VINIK],
ZNACKA→ znacka[string],
MODEL → model[string],
NAZEV → nazev[string],
DATUM → datum[dateTime],
SKODA → skoda[decimal],
VINIK → vinik[boolean]
}
r0 = ZAKAZNIK

21

Příklad stromů odpovídajících této gramatice:
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4. Pushdown Forest Automat
Pushdown Forest Automat je automat, který nám slouží k rozpoznávání
jazyků definovaných pomocí stromových gramatik. (17)
Pushdown Forest Automat se dá rozdělit na dvě části Forest část a Tree část.
Forest část je množina konečných automatů, které slouží k rozpoznávání
jednotlivých pravidel gramatiky popisující strukturu dokumentu. Tree část nám
slouží k přechodům mezi jednotlivými Forest automaty.

4.1. Formální zavedení Pushdown Forest Automatu
Definice 5. Forest automat: Pro stromovou gramatiku 𝐺 = 𝑅, 𝑟0 nad abecedou Σ
nechť 𝑟1 , … , 𝑟𝑙 jsou regulární výrazy vyskytující se na pravé straně pravidel R, kde 𝑙
je počet přepisovacích pravidel. Potom pro 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑙 je Forest automat čtveřice
𝐴𝑗 = 𝑌𝑗 , 𝑦0,𝑗 , 𝐹𝑗 , 𝛿𝑗 , která je nedeterministickým konečným automatem
definovaným regulárním výrazem 𝑟𝑗 , kde 𝑌𝑗 je množina Forest stavů, 𝑦0,𝑗 je startovní
stav, 𝐹𝑗 je množina přijímacích stavů a 𝛿𝑗 ⊆ 𝑌𝑗 × Σ × Yj je přechodová funkce.
Definice 6. Left-to-right Pushdown automat (LPFA) je sedmice
𝐴 = 𝑃, 𝑄, 𝐼, 𝐹, 𝐷𝑜𝑤𝑛, 𝑈𝑝, 𝑆𝑖𝑑𝑒 , kde 𝑃 je množina Tree stavů, 𝑄 je množina Forest
stavů, tedy 𝑄 =

𝑙
𝑗 =1 𝑌𝑗

, kde 𝑌𝑗 jsou množiny Forest stavů Forest automatů, 𝐼 je

množina iniciálních stavů, 𝐼 ⊆ 𝑄, 𝐹 je množina příjmacích stavů, 𝐹 ⊆ 𝑄, 𝐷𝑜𝑤𝑛 ⊆ 𝑄 × Σ ×

Q, 𝑈𝑝 ⊆ 𝑄 × Σ × P a 𝑆𝑖𝑑𝑒 ⊆ 𝑄 × 𝑃 × 𝑄. Σ je abeceda automatu.
Chování automatu, lze definovat pomocí množin 𝛿𝐹𝐴 ⊆ 𝑄 × 𝐹Σ × 𝑄 a
𝛿𝑇𝐴 ⊆ 𝑄 × 𝑇Σ × 𝑃, kde:


𝑞, 𝜀, 𝑞 ∈ 𝛿𝐹𝐴 pro všechna 𝑞 ∈ 𝑄



𝑞1 , 𝑓𝑎 𝑓1 , 𝑞2 ∈ 𝛿𝐹𝐴 pokud 𝑞1 , 𝑓, 𝑞 ∈ 𝛿𝐹𝐴 , 𝑞, 𝑎 𝑓1 , 𝑝 ∈ 𝛿𝑇𝐴
a 𝑞, 𝑝, 𝑞2 ∈ 𝑆𝑖𝑑𝑒 pro nějaké 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑞 ∈ 𝑄



𝑞, 𝑎 𝑓 , 𝑝 ∈ 𝛿𝑇𝐴 pokud 𝑞, 𝑎, 𝑞1 ∈ 𝐷𝑜𝑤𝑛, 𝑞1 , 𝑓, 𝑞2 ∈ 𝛿𝐹𝐴 a 𝑞2 , 𝑎, 𝑝 ∈ 𝑈𝑝
pro nějaká 𝑞1 , 𝑞2 ∈ 𝑄
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Definice 7. Jazyk přijímaný automatem je množina 𝑓 ∈ 𝐹Σ |∃𝑞1 ∈ 𝐼, 𝑞2 ∈
𝐹 a 𝑞1 , 𝑓, 𝑞2 ∈ 𝛿𝐹𝐴 .
V Definici 6 zavádím Down, Up a Side jako relace na množinách 𝑄 × Σ × Q,
𝑄 × Σ × P, 𝑄 × 𝑃 × 𝑄. Tyto relace definují chování automatu, jak je popsáno níže.
V následujícím textu s nimi budu pracovat jako s funkcemi, kde první dvě složky
relace tvoří vstup a poslední složka výstup.
Definice 8. Funkce Down je funkce 𝑄 × Σ → 𝑄, která je pro parametry 𝑞 ⊆ 𝑄 a
terminál 𝑎 definována jako: 𝐷𝑜𝑤𝑛 𝑞, 𝑎 = 𝑦0,𝑗 |𝑞𝑖 ∈ 𝑞, 𝑞𝑖 , 𝑥, 𝑦1 ∈ 𝛿, 𝑥 →
𝑎 𝑟𝑗 pro nějaká 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦1 ∈ 𝑄 , kde 𝑦0,𝑗 je startovní stav pro forest automat 𝐴𝑗
definovaný regulárním výrazem 𝑟𝑗 .
Definice 9. Funkce Up je funkce 𝑄 × Σ → 𝑃, která je pro parametry 𝑞 ⊆ 𝑄 a
terminál 𝑎 definována jako: 𝑈𝑝 𝑞, 𝑎 = 𝑥|𝑥 → 𝑎 𝑟𝑗 a 𝑞 ∩ 𝐹𝑗 ≠ 0 , kde 𝐹𝑗 je
přijímací stav forest automatu 𝐴𝑗 definovaný regulárním výrazem 𝑟𝑗 a 𝑥 ∈ 𝑋.
Definice 10. Funkce Side je funkce 𝑄 × P → 𝑄, která je pro parametry 𝑞 ⊆ 𝑄, 𝑝 ⊆ 𝑋
definována jako: 𝑆𝑖𝑑𝑒 𝑞, 𝑝 = 𝑦1 |𝑦 ∈ 𝑞, 𝑥 ∈ 𝑝 a 𝑦, 𝑥, 𝑦1 ∈ 𝛿 .
(17)

4.2. Forest část
Každý Forest automat je vytvořen na základě jednoho přepisovacího pravidla
gramatiky. Přechody Forest automatu tvoří levé strany pravidel, které se vyskytují na
pravé straně pravidla pro daný automat. Tedy přechody tvoří neterminály na pravé
straně pravidla. Každý neterminál, nebo-li levá strana pravidla, má vlastní automat
rozpoznávající jeho pravou stranu. Automat je určen terminálem, na který se
přepisuje levá strana.

4.3. Tree část
Tree část je tvořena Tree stavy a třemi funkcemi: Up, Down a Side. Tree
stavy jsou množiny Forest stavů. Pomocí funkcí Up, Down a Side se pohybujeme
mezi Tree stavy.
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4.3.1. Funkce Down
Funkce vrací Tree stav, neboli množinu Forest stavů, do které přejdeme při
přečtení začátku uzlu na vstupu. Nechť jsme v nějakém Tree stavu
𝑝 = 𝑞0 , 𝑞1 , … , 𝑞𝑛 , to znamená. Uvažujme jeden z Forest stavů, stav 𝑞𝑖 , ve kterém
se nacházíme. Na vstupu přečteme nějaký terminál 𝑎, například „auto“. Najdeme
všechny pravidla, která mají na pravé straně terminál „auto“, tedy pravidla ve tvaru
𝑥 → 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑗 pro nějaké 𝑥 ∈ 𝑋. Pokud platí 𝑞𝑖 , 𝑥, 𝑦1 ∈ 𝛿, tedy existuje přechod
z aktuálního stavu do jiného stavu přes neterminál 𝑥, tak vezmeme forest
automat 𝐴𝑗 definovaný regulární výrazem 𝑟𝑗 a přidáme jeho startovní stav 𝑦0,𝑗 do
výsledné množiny. Toto provedeme pro všechna 𝑞𝑖 ∈ 𝑝.

4.3.2. Funkce Up
Funkce vrací množinu neterminálů, kterou jsme přečetli. Nechť jsme v
nějakém Tree stavu 𝑝 = 𝑞0 , 𝑞1 , … , 𝑞𝑛 a pro daný uzel není již co číst. Pro každý
Forest stav 𝑞𝑖 z aktuálního stavu𝑝 se koukneme, jestli to je stav přijímací. Pokud ano,
tak se podíváme na levou stranu pravidla𝑥 → 𝑎 𝑟𝑗 pro nějaké 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑎 ∈ Σ, kterou
rozeznával automat 𝐴𝑗 , v jehož přijímacím stavu jsme a neterminálů 𝑥 přidáme do
výsledné množiny.

4.3.3. Funkce Side
Funkce vrací Tree stav, kam jsme postoupili po přečtení neterminálů. Jsme
v Tree stavu 𝑝 = 𝑞0 , 𝑞1 , … , 𝑞𝑛 a přečetli jsme množinu
neterminálů𝑛 = 𝑥0 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑚 . Pro každý forest stav 𝑞𝑖 v současném Treestavu se
podíváme, kam jsme se dostali po přečtení neterminálu 𝑥𝑗 pomocí přechodů Forest
automatů 𝛿.Všechny Forest stavy kam jsme se dostali, přidáme do výsledné
množiny.
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4.4. Kompletní příklad výpočtu
Příklad 14. Uvažujeme Schema 1 a k němu příslušnou gramatiku, která je popsána
v Příklad13. Forest automaty odpovídající dané gramatice:
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Čtený XML fragment:
<Zakaznik>
<jmeno>Krusty</jmeno>
<prijmeni>Waltz</prijmeni>
<rodneCislo>650307/2342</rodneCislo>
<ridicOd>4.6.1983</ridicOd>
<PredchoziPojistovna>
<nazev>Všeobecná Pojišťovna</nazev>
</PredchoziPojistovna>
<Auto>
<znacka>Tatra</znacka>
<model>T65</model>
</Auto>
<Auto>
<znacka>Audi</znacka>
<model>A4</model>
</Auto>
<Nehoda>
<datum>5.7.1991</datum>
<skoda>4536.48</skoda>
<vinik>false</vinik>
</Nehoda>
</Zakaznik>

Průběh validace:
0. jsme v startovním Tree stavu {si}
1. přečetli jsme na vstupu „Zakaznik“ - přejdeme do dalšího stavu podle Down
funkce - dostali jsme se do stavu {s0}
2. čteme na vstupu „jmeno“ - funkcí Down({s0},„jmeno“) přejdeme do stavu
{s10}
3. „jmeno“ nemá žádné další podelementy – nepřecházíme nikam pomocí Side
funkce
4. zavoláme funkci Up({s10}), dostáváme množinu přečtených neterminálů
{JMENO}
5. ve stavu {s0} voláme funkciSide({s0}, {JMENO}) a dostáváme se do stavu
{s1}
6. na vstupu čteme „prijmeni“ - funkcí Down({s1}, „prijmeni“) přejdeme do
stavu {s11}
7. voláme funkci Up({s11}) a dostáváme {PRIJMENI}
8. ve stavu {s1} voláme funkciSide({s1}, {PRIJMENI}) a dostáváme se do
stavu {s2}
9. na vstupu čteme „rodneCislo“, funkcí Down({s2}, „rodneCislo“) se
dostáváme do {s12}
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10. fuknce Up({s12}) vrací {RODNECISLO}
11. funkcí Side({s2}, {RODNECISLO}) se dostáváme ze stavu {s2} do stavu
{s3}
12. na vstupu čteme „ridicOd“ –funkcí Down({s3}, „ridicOd“) se dostaneme do
stavu {s13}
13. funkce Up({s13}) vrací {RIDICOD}
14. Side({s3}, {RIDICOD}) nás dostane do stavu {s4}
15. Na vstupu čteme „PredchoziPojisovna“, Down({s4}, „PredchoziPojisovna“)
přecházíme do stavu {s20}
16. Na vstupu čteme „nazev“, funkcí Down({s20}, „nazev“) přecházíme do stavu
{s22}
17. funkce Up({s22}) vrací {NAZEV}, funkceSide({s20}, {NAZEV}) nás
posune do stavu {s21}
18. funkce Up({s21}) vrací {PREDCHOZIPOJISTOVNA}
19. pomocí funkceSide({s4}, {PREDCHOZIPOJISTOVNA}) přecházíme ze
stavu {s4} do stavu {s7}
20. dále přečteme neterminál„AUTO“, funkceSide({s7}, {AUTO}) nás přesune
do stavu {s8}
21. přečteme neterminál„AUTO“, funkceSide({s8}, {AUTO}) nás nechá ve
stavu {s8}
22. přečteme neterminál„NEHODY“, funkceSide({s8}, {NEHODY}) nás
přesune do stavu {s9}
23. Up({s9}) vrací {ZAKAZNIK }
24. funkceSide({si}, {ZAKAZNIK}) nás dostane ze stavu {si} do stavu {sk},
protože jsme se dostali do tohoto stavu tak je XML fragment přijímán naším
automatem
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5. Rozšíření algoritmu
Algoritmus Pushdown Forest automatu popsaný výše nelze použít jako
kompletní řešení pro validaci XML souboru vůči PSM schématům. Tento algoritmus
nepočítá s existencí atributů, textových uzlů, typů atributů, Structural representatives,
s libovolnými kardinalitami a možností existence nepojmenované rekurze.
Atributy jsou v PSM schématu vcelku komplexní struktury a to hlavně díky
možnosti propagace atributů přes různé Content modely, především přes typ Choose.
Vzhledem k velkému množství možností, jaké množiny atributů by mohl element
definovaný danou asociací mít, jsem se rozhodl k atributům přistupovat jako k
elementům. Atributy, pro které platí 𝑥𝑓𝑜𝑟𝑚′ = 𝑎, si přidáme do Forest automatu
rozpoznávající danou asociaci, jako kdyby se jednalo o množinu asociací a
vytvoříme si pro ně přechody v daném Forest automatu. V daném elementu čteme
nejdřív atributy, tedy přechody pro atributy jsou ve Forest automatu před přechody
pro asociace. Po přečtení atributu čteme textové uzly, se kterými pracujeme stejně
jako s elementy.
Pokud nastavíme nějaké PSM třídě A, že je Structural representative nějaké
jiné třídy B, tak to znamená, že element reprezentující tuto třídu navíc obsahuje
elementy, které by obsahovala třída B. Stačí tedy do konečného automatu pro danou
třídu přidávat i přechody pro asociace a atributy třídy B.
Asociace a atributy v PSM schématu mohou mít libovolné kardinality, což je
zařízeno opakováním daného přechodu ve forest automatu, či kopírováním
konečného automatu pro Content model. Více v následující kapitole.
Máme dva typy rekurze. Prvním typem rekurze je, že rekurzivní asociace je
pojmenovaná. Tato rekurze nám nečiní žádné problémy, standardní Pushdown Forest
automat si s ní poradí. Naopak nepojmenovaná rekurzivní asociace nám už problém
způsobí. Uvažujme pojmenovanou asociaci na třídu, která má dvě pojmenované
asociace na jiné třídy a mezi nimi nepojmenovanou asociaci na sebe sama.Viz
asociace „Nehoda“ v Příklad 9. Taková asociace způsobí, že pokaždé, kdy je
realizována v elementu rodičovské asociace nám přidá na levou stranu od sebe
element, který je definován asociací po její levé straně a na pravou stranu element
definován asociací po její pravé straně. Když pak čteme validovaný XML soubor a
procházíme automatem, musíme řešit, kolikrát jsme se pomocí rekurze zanořili. To
nemusí být snadné určit, především když vezmeme v potaz kardinality asociací.
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Tento problém jsem vyřešil tím, že jsem rozšířil stav Forest automatu o složku Depth
přiřazující Forest stavu hloubku a přidal jsem speciální typ přechodů, který když je
použit pro přejití do dalšího stavu tak zvětšuje (zanořuje se) nebo zmenšuje
(vynořuje se) hloubku. V Up funkci pak navíc kontrolujeme, zda je přijímací Forest
stav v nulové hloubce.
Definice 11. Rozšířený Forest automat pro Forest automat 𝐴𝑗 = 𝑌𝑗 , 𝑦0,𝑗 , 𝐹𝑗 , 𝛿𝑗
je čtveřice 𝐴′𝑗 = 𝑌′𝑗 , 𝑦′0,𝑗 , 𝐹′𝑗 , 𝛿′𝑗 , kde 𝑌′𝑗 = 𝑌𝑗 × ℤ, 𝑦′0,𝑗 = 𝑦0,𝑗 × ℤ, 𝐹′𝑗 = 𝐹𝑗 × ℤ
a 𝛿′𝑗 ⊆ 𝑌′𝑗 × −1; 0; 1 × Σ × Y′j .
Definice 12.Rozšířený LPFA je sedmice 𝐴′ = 𝑃′, 𝑄′, 𝐼′, 𝐹′, 𝐷𝑜𝑤𝑛′, 𝑈𝑝′, 𝑆𝑖𝑑𝑒′ , kde
𝑃′ je množina Tree stavů, 𝑄′ je množina Forest stavů, tedy 𝑄′ =

𝑙
𝑗 =1 𝑌′𝑗

, kde 𝑌′𝑗

jsou množiny Forest stavů Forest automatů, 𝐼′ je množina iniciálních stavů, 𝐼′ ⊆ 𝑄′, 𝐹′ je
množina přijímacích stavů, 𝐹′ ⊆ 𝑄′.
Definice Down‘, Up‘ a Side‘ vychází z definic funkcí Down, Up a Side pro nerozšířený
LPFA.

Funkce 𝐷𝑜𝑤𝑛′ pro parametry 𝑞′ ⊆ 𝑄′ a terminál 𝑎 je definována jako:
𝐷𝑜𝑤𝑛′ 𝑞 ′ , 𝑎 = (𝐷𝑜𝑤𝑛 𝑞, 𝑎 , 0).
Funkce 𝑈𝑝′ pro parametry 𝑞′ ⊆ 𝑄′ a terminál 𝑎 je definována jako:
𝑈𝑝′ 𝑞′, 𝑎 = 𝑥|𝑥 → 𝑎 𝑟𝑗 a ∃ y, n ∈ 𝑞 ′ : 𝑦 ∈ 𝐹𝑗 𝑎 𝑛 = 0 , kde 𝐹𝑗 je přijímací stav
Forest automatu 𝐴𝑗 definovaný regulárním výrazem 𝑟𝑗 a 𝑥 ∈ 𝑋.
Funkce 𝑆𝑖𝑑𝑒′pro parametry 𝑞′ ⊆ 𝑄′, 𝑝 ⊆ 𝑋 je definována jako:
𝑆𝑖𝑑𝑒′ 𝑞′, 𝑝 = (𝑦1 , 𝑑1 + 𝑘)|(𝑦, 𝑑1 ) ∈ 𝑞, 𝑥 ∈ 𝑝 a (𝑦, 𝑑1 ), 𝑘, 𝑥, (𝑦1 , 𝑑2 ) ∈ 𝛿′ , kde
𝛿′ je sjednocení přechodových funkcí rozšířených Forest automatů.
𝑦, −1, 𝑥, 𝑧 ∈ 𝛿′, pokud to je přechod, který snižuje hodnotu složky Depth Forest
stavu do kterého vede, kde 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑄′ a 𝑥 ∈ Σ.
𝑦, 1, 𝑥, 𝑧 ∈ 𝛿′, pokud to je přechod, který zvyšuje hodnotu složky Depth Forest
stavu do kterého vede, kde 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑄′ a 𝑥 ∈ Σ.
𝑦, 0, 𝑥, 𝑧 ∈ 𝛿′, pokud to je přechod, který nemění hodnotu složky Depth Forest
stavu do kterého vede, kde 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑄′ a 𝑥 ∈ Σ.
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Příklad 15. Příklad výpočtu s rekurzí:
Uvažujeme část PSM schématu Schema 2, která je zobrazena v Příklad 9.
Odpovídající forest automaty:
Zpětné přechody zvětšující hloubku jsou označeny zeleně, přechody zmenšující
hloubku červeně.
Kolečka na obrázcích znázorňují stavy bez hloubky.

Validovaný XML fragment:
<Nehoda>
<datum>23.2.2003</datum>
<PojistnaUdalostskoda=“67845647.46“/>
<PojistnaUdalostskoda=“8447.96“/>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'41.705"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'10.392"</vychodniDelka>
</Poloha>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'40.904"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'10.646"</vychodniDelka>
<oznaceniSilnice>U Vršovického Hřbitova</oznaceniSilnice>
</Poloha>
</Nehoda>
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Rozšíření o Depth se uplatní v bodech 11, 25 a 26. Všechny Forest stavy jsou nyní
dvojice.
Průběh výpočtu:
0. jsme v startovním Tree stavu {si}
1. přečetli jsme „Nehoda“, dostali jsme se do stavu {(s0, 0)}
2. přečetli jsme „datum“, dostali jsme se do stavu {(s4, 0)}
3. Up funkcí vracíme {DATUM}, Side funkcí se dostáváme do {(s1, 0)}
4. přečetli jsme „PojistnaUdalost“, dostali jsme se do stavu {(s5, 0)}
5. přečetli jsme „skoda“, dostali jsme se do stavu {(s7, 0)}
6. Up funkcí vracíme {SKODA}, Side funkcí se dostáváme do {(s6, 0)}
7. Up funkcí vracíme {POJISTNAUDALOST}, Side funkcí se
dostáváme do {(s2, 0)}
8. přečetli jsme „PojistnaUdalost“, dostali jsme se do stavu {(s5, 0)}
9. přečetli jsme „skoda“, dostali jsme se do stavu {(s7, 0)}
10. Up funkcí vracíme {SKODA}, Side funkcí se dostáváme do {(s6, 0)}
11. Up funkcí vracíme {POJISTNAUDALOST}, Side funkcí se
dostáváme do {(s2, 1)}, zde se Depth zvyšuje
12. přečetli jsme „Poloha“, dostali jsme se do stavu {(s8, 0)}
13. přečetli jsme „severniSirka“, dostali jsme se do stavu {(s12, 0)}
14. Up funkcí vracíme {SEVERNISIRKA}, Side funkcí se dostáváme do
{(s9, 0)}
15. přečetli jsme „vychodniDelka“, dostali jsme se do stavu {(s13, 0)}
16. Up funkcí vracíme {VYCHODNIDELKA}, Side funkcí se dostáváme
do {(s10, 0)}
17. Up funkcí vracíme {POLOHA}, Side funkcí se dostáváme do {(s3,1)}
18. přečetli jsme „Poloha“, dostali jsme se do stavu {(s8, 0)}
19. přečetli jsme „severniSirka“, dostali jsme se do stavu {(s12, 0)}
20. Up funkcí vracíme {SEVERNISIRKA}, Side funkcí se dostáváme do
{(s9, 0)}
21. přečetli jsme „vychodniDelka“, dostali jsme se do stavu {(s13, 0)}
22. Up funkcí vracíme {VYCHODNIDELKA}, Side funkcí se dostáváme
do {(s10, 0)}
23. přečetli jsme „oznaceniSilnice“, dostali jsme se do stavu {(s14, 0)}
24. Up funkcí vracíme {OZNACENISILNICE}, Side funkcí se
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dostáváme do {(s11, 0)}
25. Up funkcí vracíme {POLOHA}, Side funkcí se dostáváme do
{(s3, 0)}, zde se Depth snižuje
26. dočetli jsme uzel, Up funkce vrátí {NEHODA}, protože s3 má Depth
nulovou a je to přijímací stav
27. Side funkce nás dostane ze stavu {si} do stavu {sk}, protože jsme se
dostali do tohoto stavu, je XML fragment přijímán naším automatem
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6. Převod PSM schématu na konečné automaty
Pro dokončení konstrukce LPFA potřebujeme ještě vytvořit Forest automaty
pro pravidla regulární stromové gramatiky. V našem případě je gramatika
reprezentována pomocí PSM schématu. Budeme tedy převádět PSM schéma na
Forest automaty. Jedno přepisovací pravidlo regulární stromové gramatiky je
ekvivalentní s nějakou pojmenovanou asociací a množinou všech atributů a
pojmenovaných asociací, které ji ovlivňují. Kvůli zjednodušení popisu algoritmu
opomenu v následující části atributy. Pracuje se s nimi obdobně jako s asociacemi a
nepřinášejí žádné další komplikace.
Forest automat vytváříme vždy pouze pro pojmenovanou asociací.Tvar
automatu určují pojmenované asociace, které se propagují do asociace, pro kterou
automat vytváříme a Content modely, přes které se asociace propagují.
Zaměřme se nyní na způsob, jak vytvořit pro danou, pojmenovanou asociaci
konečný automat, který rozpoznává asociací reprezentované přepisovací pravidlo. K
vytvoření přechodů automatu pro danou asociaci použijeme sadu pravidel. Každou
přispívající asociaci současné asociace pojmenujeme originálním názvem. Na
začátku vždy vytvoříme startovní stav, uchováváme si aktuální stav. Pro každou
přispívající asociaci podle jejího typu vytvoříme přechody automatu. Forest automat
vytváříme spojováním Forest automatů pro jednotlivé konstrukty ovlivňující tvar
automatu. Takovými konstrukty jsou:

6.1. Pojmenovaná asociace – asociace má kardinalitu M:N. Pokud je N
přirozené číslo, z aktuálního stavu automatu vytvoříme N přechodů přes (jedinečný)
název asociace. Je-li N nekonečno, vytvoříme M přechodů. Aktuálním stavem se
stane poslední vytvořený stav. Prvních N-M stavů,které jsme vytvořili, má přechod
do prvního stavu pro další asociaci, přes název takové asociace. Pokud taková
asociace neexistuje, jsou tyto stavy přijímací. Je-li N nekonečno, na posledním stavu
vytvoříme smyčku přes název asociace.
Tedy pro pojmenovanou asociaci jménem 𝑎 s kardinalitami N a M vytvoříme
konečný automat 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 , kde 𝑄 = 𝑞0 , … , 𝑞𝑁 je množina stavů, 𝑞0 je
startovní stav, 𝐹 = 𝑞𝑀 , … , 𝑞𝑁 je množina přijímacích stavů a 𝛿 je přechodová
funkce, kde 𝑞𝑖 , 𝑎 → 𝑞𝑖+1 pro 𝑖 = 0 … 𝑁 − 1 pro 𝑁 přirozené. Je-li N nekonečno,
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vytvoříme automat 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 , kde 𝑄 = 𝑞0 , … , 𝑞𝑀 je množina stavů, 𝑞0 je
startovní stav, 𝐹 = 𝑞𝑀 je množina přijímacích stavů a 𝛿 je přechodová funkce, kde
𝑞𝑖 , 𝑎 → 𝑞𝑖+1 pro 𝑖 = 0 … 𝑀 − 1 a 𝑞𝑀 , 𝑎 → 𝑞𝑀 .
Příklad 15. Uvažujme asociaci Zakaznik z Příklad 4. Tato asociace se
převede na následující automat.

Příklad 17. Uvažujme asociaci, do které se propaguje asociace Auto z Příklad6. Této
asociaci odpovídá následující automat.

Příklad 18. Uvažujme asociaci Nadrizeny z Příklad 8. Této asociaci odpovídá
následující automat.

6.2. Pojmenovaná asociace do třídy snepojmenovanou rekurzivní
asociaci – rekurzivní asociace je taková asociace, která vede do PSM komponenty,
pro jejíž asociace jsme již vytvořili automat. Pokud taková asociace existuje, musíme
určit, první stav pro asociace nalevo od rekurzivní asociace a první stav pro asociace
napravo od rekurzivní asociace. Pro asociace nalevo od rekurzivní asociace
vytvoříme zpětné přechody, do prvního stavu pro levou stranu, které zvětšují
hloubku. Pro asociace napravo od rekurzivní asociace vytvoříme zpětné přechody, do
prvního stavu pro levou stranu, které zmenšují hloubku. Viz příklad s rekurzí v
předchozí kapitole.
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Mějme automat 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 pro pojmenovanou asociaci. A uvažujme,
že má 𝑘 asociací které ji ovlivňují a z toho asociace 𝑙 je nepojmenovaná rekurzivní.
Potom 𝐴′ = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 ′ kde 𝛿 ′ = 𝛿 ∪ 𝑞𝑙 , 𝑎0 → 𝛿 𝑞0 , 𝑎0
𝛿 𝑞𝑙 , 𝑎𝑙+1

∪ 𝑞𝑓 , 𝑎𝑙+1 →

∀𝑞𝑓 ∈ 𝐹, kde 𝑎𝑙 je název 𝑙-té asociace, která ovlivňuje danou

pojmenovanou asociaci.
V Příklad 15 je vidět, jak vypadá automat pro nepojmenované asociace.

6.3. Asociace vedoucí do Content modelu
Nejdříve vytvoříme konečný automat pro daný typ Content modelu. Pokud je
asociace vedoucí do Content modelu nepojmenovaná, dochází ke kopírování a
spojování automatu.
Pro nepojmenovanou asociaci s kardinalitami M a N vedoucí do Content
modelu a konečný automat pro Content model 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 , vytvoříme 𝑁 kopií
automatu 𝐴. Máme automaty 𝐴1 , … , 𝐴𝑁 . Automat pro Content model je 𝐴′ =
𝑄′, 𝑞0 , 𝐹′, 𝛿′ , kde 𝑄′ je množina stavů, 𝑞0 je startovní stav, 𝐹 ′ = 𝐹𝑀 ∪ … ∪ 𝐹𝑁 ,
𝛿 ′ = 𝛿1 ∪ … ∪ 𝛿𝑁 ∪ 𝑞𝑖,𝑗 , 𝑎 → 𝛿𝑖+1 𝑞0,𝑖+1 , 𝑎 pro 𝑖 = 1 … 𝑁 − 1, 𝑗 = 1 … 𝐹𝑖 , 𝑎 ∈
Σ je přechodová funkce, pro 𝑁 přirozené. Je-li N nekonečno, vytvoříme𝑀 kopií
automatu 𝐴. Máme automaty 𝐴1 , … , 𝐴𝑀 . Automat pro Content model je 𝐴′ =
𝑄′, 𝑞0 , 𝐹′, 𝛿′ , kde 𝑄′ je množina stavů, 𝑞0 je startovní stav, 𝐹 ′ = 𝐹𝑀 , 𝛿 ′ = 𝛿1 ∪ … ∪
𝛿𝑀 ∪ 𝑞𝑖,𝑗 , 𝑎 → 𝛿𝑖+1 𝑞0,𝑖+1 , 𝑎

∪ 𝑞𝑀,𝑗 , 𝑎 → 𝛿1 𝑞0 , 𝑎

pro 𝑖 = 1 … 𝑀 − 1, 𝑗 =

1 … 𝐹𝑖 a 𝑎 ∈ Σ je přechodová funkce.

6.3.1.Choice – vytvoříme automaty pro asociace, které obsahuje Choice. Buď jsou
to pojmenované asociace nebo nepojmenované a podle toho se automaty vytvoří.
Startovním stavem každého takového automatu je aktuální stav, ve kterém jsme byli,
když jsme začali vytvářet automat pro Choice. Dochází tedy k větvení. Kořenová
asociace má kardinalitu M:N. N krát zkopírujeme automat rozpoznávající asociace
Content modelu a napojíme je na konce předchozí kopie automatu, je-li N přirozené
číslo. Je li N nekonečno, bude existovat smyčka z aktuálních stavů automatu do
prvního stavu pro kořenovou asociaci. Pro N přirozené, prvních N-M koncových
stavů kopii automatů, které jsme vytvořili, má přechod do prvního stavu pro další
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asociaci, přes název takové asociace. Pokud taková asociace neexistuje, jsou tyto
stavy přijímací. Aktuální stav jsou všechny výstupní stavy „posledních“ automatů
pro asociace Choice.
Pro Content model typu Choice, který má k asociací, které ho ovlivňují,
vytvoříme konečný automat 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 , kde 𝑄 = 𝑞0 , … , 𝑞𝑘 je množina stavů,
𝑞0 je startovní stav, 𝐹 = 𝑞1 , … , 𝑞𝑘 je množina přijímacích stavů a 𝛿 je přechodová
funkce, kde 𝑞0 , 𝑎𝑘 → 𝑞𝑖 pro 𝑖 = 1 … 𝑘, kde 𝑎𝑘 je jméno asociace.
Příklad 19. Uvažujme asociaci PojistnaUdalost z Příklad 10. Této asociaci odpovídá
následující automat.

6.3.2. Set – vytvoříme automat pro asociace Setu, pak kopírujeme a spojujeme
automaty podle kardinality asociace vedoucí do Set. Kopírování a spojování je stejné
jako pro Choice. Pro všechny asociace Set potřebujeme vytvořit všechny možné
kombinace pořadí, v jakých se mohou vyskytovat. To způsobí exponenciální nárůst
počtu stavů. V praxi to ale vadit nebude, protože můžeme předpokládat, že v Set
nebude nikdy mnoho asociací a také využíváme cachování, takže při validaci více
souborů vůči jednomu schématu dojde k vytváření konečných automatů pouze
jednou.
Pro kontent model typu Set, který má k asociací, které ho ovlivňují,
vytvoříme konečný automat 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 , kde 𝑄 = 𝑞0 , 𝑞1,1 … , 𝑞𝑙,𝑗 pro
𝑙 = 1 … 𝑘, 𝑗 = 1 … 𝑃 je množina stavů, 𝑞0 je startovní stav, 𝐹 = 𝑞𝑘,𝑗 pro
𝑗 = 1 … 𝑃 je množina přijímacích stavů a 𝛿 je přechodová funkce, kde 𝑞0 , 𝑎1,𝑗 →
𝑞1,𝑗 ∪ 𝑞𝑙,𝑗 , 𝑎𝑙,𝑗 → 𝑞𝑙+1,𝑗 pro 𝑙 = 2 … 𝑘,𝑗 = 1 … 𝑃 , 𝑎𝑙,𝑗 ∈ 𝑃𝑗 ,𝑃𝑗 ∈ 𝑃, kde 𝑃 je
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množina všech permutací 𝑃𝑗 nad názvy asociací, které Set má.
V Příklad 14 je vidět jak vypadá automat pro Set.

6.3.3. Sequence – vytvoříme automat pro asociace sekvence. Poté je kopírujeme a
připojujeme na přijímací stavy předešlých automatů. Jako v předchozích případech.
Pro kontent model typu Sequence, který má k asociací, které ho ovlivňují,
vytvoříme konečný automat 𝐴 = 𝑄, 𝑞0 , 𝐹, 𝛿 , kde 𝑄 = 𝑞0 , … , 𝑞𝑘 je množina stavů,
𝑞0 je startovní stav, 𝐹 = 𝑞𝑘 je množina přijímacích stavů a 𝛿 je přechodová funkce,
kde 𝑞𝑖 , 𝑎𝑘 → 𝑞𝑖+1 pro 𝑖 = 1 … 𝑘 − 1, kde 𝑎𝑘 je jméno asociace.
Nyní máme vytvořené Forest automaty, což jsou nedeterministické konečné
automaty. Automaty nemusíme převádět na deterministické, algoritmus validace
pomocí LPFA to nijak neovlivní.
Máme tedy vytvořené Forest automaty z definice 4. Nyní můžeme již vytvořit
celý PFA z definice 5 a funkce Down, Side, Up z definic 7, 8 a 9.
Textové uzly a atributy mohou mít datový typ, který je definovaný ve
speciálním XML schéma, nebo typ odvozený. Pro plnou validaci by bylo nutné
validovat obsah textových uzlů a atributů vůči jejich datovému typu, ale to jsem
rozhodl nedělat, protože to již nesouvisí se strukturou dokumentu a regulárností a
chápu všechny textové uzly a atributy jako řetězec znaků.

38

7. Implementace
Implementace upraveného LPFA rozšiřuje existující nástroj eXolutio.
Implementace je rozdělena do dvou hlavních tříd. Jedna třída se jmenuje
PushDownAutomata obsahuje algoritmus rozšířeného Pushdown Forest automatu a provádí

samotnou validaci. Druhou třídou je FiniteAutomatUtils. Tato třída slouží k vytváření
Forest automatů pro jednotlivé asociace.
Obrázek 1. UML Class diagram projektu validace
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Validace se dá rozdělit na dva kroky. Prvním krokem je inicializace, druhým pak
validace samotná.

7.1. Implementace inicializace
V průběhu inicializace dojde k inicializaci všech potřebných proměnných a
vytvoření Forest automatů pro všechny pojmenované asociace. Forest automat pro
danou asociaci vytvoříme zavoláním metody createFiniteAutomatForAssociation v třídě
FiniteAutomatUtils.

Samotné vytvoření automatu probíhá tak, že procházíme všechny asociace
ovlivňující konečný automat definovaný danou asociaci. To jsou všechny
pojmenované asociace, atributy, propagované atributy a asociace přes
nepojmenovanou asociaci a nepojmenovaná asociace do Content modelů přes které
jsou propagované asociace a atributy. Nejdříve vytvoříme přechody pro atributy a
pak teprve přechody pro asociace. Pro atributy se vytvářejí přechody stejně jako pro
asociace.
Asociace je buď pojmenovaná , nebo nepojmenovaná. Pro pojmenovanou
asociaci vytvoříme přechody automatu, jak bylo popsáno v předchozí kapitole.
Vytvoření přechodů pro pojmenovanou asociaci se provede zavoláním metody
createTransitionsForSimpleAssociation ve třídě FiniteAutomatUtils. Nechť čísla 𝑀 a 𝑁 jsou dolní a

horní kardinalita asociace, potom metoda createTransitionsForSimpleAssociation má časovou
složitost 𝜃 𝑁 , je-li 𝑁 přirozené, 𝜃 𝑀 , je-li 𝑁 nekonečno.
V případě že je asociace nepojmenovaná, tak musí vést do Content modelu a
nebo to je rekurzivní asociace. Pokud je to rekurzivní asociace, tak pro ni
nevytváříme asociace, ale vytvoříme zpětné přechody v automatu pro stavy
reprezentující levou stranu rekurze do prvního stavu reprezentující asociaci na levé
straně od rekurze. K tomu slouží metoda createBackwardAddingTransitions. Nechť A je počet
asociací, které ovlivňují asociaci, pro kterou vytváříme konečný automat, potom
metoda createBackwardAddingTransitions má časovou složitost 𝜃 𝐴3 .
Pokud nepojmenovaná asociace není rekurzivní, tak vede do Content
modelu. V tom případě voláme metodu createTransitionsForContentModel. V této metodě
zavoláme metodu createTransitionsForChildOfContentModel. Tato metoda vytváří přechody pro
asociace vedoucí z Content modelu. Pokud je asociace vedoucí z Content modelu
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vede do třídy, tak se pro ni vytvoří asociace pomocí metody
createTransitionsForSimpleAssociation, jinak voláme rekurzivně metodu
createTransitionsForContentModel. Způsob vytváření přechodů pro asociace vedoucí z Content

modelu závisí na typu Content modelu a je popsán v předchozí kapitole. Metoda
createTransitionsForContentModel má složitost 𝜃 2𝐴 , pro Content model typu Set, jinak má

složitost 𝜃 𝐴 , kde 𝐴 je počet kardinalit vedoucích z Content modelu. Nyní jsem zpět
v metodě createTransitionsForContentModel a máme přechody, které nám vrátila metoda
createTransitionsForChildOfContentModel. Podle kardinalit asociace, budeme asociace, které

jsme dostali a které definují automat, rozpoznávající Content model kopírovat a
spojovat. Nakonec ověříme, zda se mezi přispívajícími asociacemi vyskytla nějaká
rekurzivní asociace. Pokud ano, tak vytvoříme zpětné přechody pro stavy automatu
na pravé straně od rekurze do prvního stavu na pravé straně od rekurze. Tyto
přechody zmenšují hloubku o jedna. Nechť 𝑁 a 𝑀 jsou dolní a horní kardinalita
asociace vedoucí do Content modelu. Potom časová složitost metody
createTransitionsForContentModel je 𝜃 𝑀 ∗ 2𝐴 , je-li 𝑀 přirozené číslo, 𝜃 𝑁 ∗ 2𝐴 , je-li 𝑀

nekonečno, kde 𝐴 je počet asociací vedoucí z kontent modelu. Není-li Content model
typu Set, potom dostáváme složitost 𝜃 𝑀 ∗ 𝐴 ,respektive 𝜃 𝑁 ∗ 𝐴 . Inicializace pro
nějakou asociaci nám tedy v nejhorším případě trvá 𝜃 2𝐴 , kde 𝐴 je počet asociací
ovlivňujících asociaci pro kterou vytváříme konečný automat. Tím máme všechny
důležité kroky inicializace, nyní se dostáváme k samotné validaci.

7.2. Implementace validace
Validace samotná se spouští zavoláním metody processTree ve třídě
PushDownAutomat. Z této metody se zavolá metoda processNode s iniciálním stavem. Metoda
processNode provádí parsování aktuálního podstromu na nějakou asociaci, pokud taková

asociace existuje. Parsování se provádí pomocí metod downFunction, upFunction, sideFunction,
které jsou analogií k funkcím Down, Up a Side v LPFA. Pro implementaci Tree
stavu je použita datová struktura HashSet, která má při přístupu k jejím prvkům a
vkládání prvku časovou složitost blízkou 𝜃 1 . V metodě upFunction se pouze prochází
aktuální Tree stav a přistupuje se k jeho prvkům, velikost Tree stavu nebude větší
než 𝑀 ∗ 𝐴. Volání metody upFunction má časovou složitost 𝜃 𝑀 ∗ 𝐴 , kde 𝐴 je počet
pojmenovaných asociací schématu a 𝑀 je velikost přečteného vstupu. V metodě
sideFunction procházíme aktuální Tree stav a přečtené neterminály a hledámeForest

41

stavy do kterých můžeme přejít. Časová složitost volání metody sideFunction je
𝜃 𝑀 ∗ 𝐴2 , kde 𝐴 je počet pojmenovaných asociací schématu a 𝑀 je velikost
přečteného vstupu. V metodě downFunction procházíme aktuální Tree stav a neterminály
které jsou na levé straně pravidla daného terminálu. Časová složitost volání metod
downFunction je 𝜃 𝑀 ∗ 𝐴2 , kde 𝐴 je počet pojmenovaných asociací schématu a 𝑀 je

velikost přečteného vstupu. Validace má pak časovou složitost 𝜃 𝑁 2 ∗ 𝐴2 , kde 𝑁 je
počet uzlů validovaného XML souboru a 𝐴 je počet pojmenovaných asociací
schématu.
Implementace je vidět ve zdrojových kódech v Příloha 1.

42

8. Uživatelský interface
V této kapitole v krátkosti popíšu uživatelský interface. Nebudu se zabývat
popisem celého nástroje eXolutio, ale zaměřím se pouze na části týkající se validace.
Máme-li otevřené PSM schéma, je na horní liště záložka s popiskem „Validation“.
Po kliknutí na ni se dostaneme do stavu znázorněného na následujícím obrázku.
Obrázek 2.

Po kliknutí na tlačítko s popiskem „Validation“ se otevře standardní Windows okno
pro výběr souboru. Po výběru souboru se automaticky spustí validace. Pokud
dopadne úspěšně, zobrazí se následující okno.
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Obrázek 3.

Pokud neúspěšně , zobrazí se:
Obrázek 4.

V dialogu je zpráva „Error in r.“, kde „r“ je první element XML souboru, který se
nepodařilo naparsovat.
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Příklad 20. Uvažujeme Schema 2. Následující XML fragment není validní vůči
Schema 2, protože fragmenty odpovídající levé a pravé straně rekurzivní asociace
mají rozdílné počty.
<Nehoda>
<datum>5.8.2001</datum>
<PojistnaUdalost>
<skoda>773626.45</skoda>
<Resiteljmeno=“Antonín“prijmeni=“Šiml“>
<Nadrizenyjmeno=“Štěpán“prijmeni=“Cuml“/>
</Resitel>
<Zakaznikvinik=“true“>
<jmeno>Jan</jmeno>
<prijmeni>Nepozorný</prijmeni>
<rodneCislo>570612/4562</rodneCislo>
</Zakaznik>
<PoskozenyMajeteknazev=“autobusová zastávka“/>
</PojistnaUdalost>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'40.904"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'10.646"</vychodniDelka>
<oznaceniSilnice>U Vršovického Hřbitova</oznaceniSilnice>
</Poloha>
<Poloha>
<severniSirka>50°3'41.385"</severniSirka>
<vychodniDelka>14°28'9.572"</vychodniDelka>
</Poloha>
</Nehoda>
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9. Porovnání XSEM s ostatními jazyky
V této kapitole bych chtěl porovnat jazyk XSEM s ostatními modelovacími
jazyky pro XML. Zaměřím se na rozdíly v možnostech definování XML schématu
pomocí rozdílných jazyků.

9.1. XSEM vs. DTD
DTD je jeden z nejjednodušších a prvních jazyků určených přímo pro definici
XML schémat. DTD je součástí specifikace jazyka XML. Schéma je definováno
pomocí regulárních výrazů. Hlavní výhodou je již zmiňovaná jednoduchost, ale
oproti XSEM jsou jeho vyjadřovací schopnosti o poznání horší. Nelze například
přesně určit, kolikrát se daný element vyskytuje v rodičovském elementu bez toho,
aniž bychom ve schématu daný element opakovaně vypisovali. Neexistuje způsob,
jak definovat, že nezáleží na pořadí podelementů, jedinou možností je vypsání všech
možných kombinací (4). Také není možné udělat obdobu nepojmenované rekurzivní
asociace v XSEM.

9.2. XSEM vs. XML Schema
XML Schema je jazyk, který byl vytvořen konsorciem W3C jako alternativa
vůči DTD pro složitější aplikace, kde je nutné vyjádřit přesně přípustnou strukturu
XML dokumentu. Vyjadřovací síla XSD je podstatně větší než jazyka DTD. Přibyla
v něm řada nových konstruktů. Tento jazyk má řadu objektově orientovaných rysů,
které usnadňují modelování reality. XSD je dialektem jazyka XML, to znamená, že
každé XML schéma popsané v jazyce XSD je zároveň XML dokumentem. XSD má
silnou podporu datových typů, umožňuje, aby měl element množinu podelementů i
sekvenci podelementů. Značnou nevýhodou je komplikovanost a nepřehlednost. Na
rozdíl od XSEM nemá možnost vytvořit Choice z atributů. Atributy jsou povoleny
pouze u komplexních typů a není možné je „propagovat“ jako v XSEM, pomocí
nepojmenovaných asociací, a RelaxNG. Umožňuje pouze u atributu nastavit, je-li
povinný.(4)

46

9.3. XSEM vs. RELAX NG
Jazyk RELAX NG jako kombinace dvou starších jazyků RELAX a TREX a
je odpovědí na některé výtky vůči jazyku XML Schema – především proti jeho příliš
dlouhým zápisům (Relax NG povoluje tzv. kompaktní syntaxi) a jeho složitému
modelu, který umožňuje často několik způsobů, jak zapsat stejné gramatické pravidlo
(např. substituční skupiny vs. dědičnost). Od roku 2002 je Relax NG jedním ze
standardů ISO. Tvůrci RELAX NG se, na rozdíl od tvůrců XSD, zaměřili pouze na
definici schématu a jeho regulární prvky. Z toho důvodu není podporována dědičnost
a zástupnost ani substituční skupiny (XSEM, protože vychází z objektového modelu,
podporuje dědičnost). RELAX NG má dva způsoby zápisu. Buď může být schéma
zapsáno pomocí XML syntaxe, nebo kompaktní syntaxe. Je to jazyk, který je
nejpodobnější jazyku XSEM svými vyjadřovacími schopnostmi. Stejně jako XSEM
umožňuje definovat atributy, které se zobrazují jako elementy s textovým uzlem,
neexistují zde omezení jazyka XML Schema, které např. nepovoluje v elementu
výběr mezi 2 skupinami atributů (XML Schema povoluje pouze výběr mezi 2
skupinami elementů). Má 3 modely obsahu, které odpovídají Content modelům Set,
Sequence a Choice. (4)(18)(7)

9.4. XSEM vs.Schematron
Schematron je jazyk, který k definování XML schémat přistupuje naprosto
jiným způsobem, než výše zmíněné jazyky. Jeho odlišnost spočívá v tom, že vychází
z XPath. Základním principem je, že pomocí XPath zvolíme vzorec, určující část
dokumentu, kterou chceme validovat vůči pravidlům. Na schéma v jazyce
Schematron se dá nahlížet jako na skupinu testů.Jeho vyjadřovací schopnost je
závislá na verzi XPath, od verze 3.0 je Schematron plnohodnotným funkcionálním
jazykem. Hlavní výhodou je silná vyjadřovací schopnost. Zajímavou vlastností je
možnost definování vlastní chybové hlášky, pokud se nějaký uzel nepodaří
naparsovat. Stejně jako oproti ostatním jazykům určených pro psaní schémat, tak i
oproti XSEM je značně odlišný svým přístupem. Schematron má větší vyjadřovací
sílu než XSEM i všechny výše zmíněné jazyky.Schematron se nepoužívá pro
ověřování struktury, kterou lze přehledně popsat ve výše zmíněných jazycích, ale pro
ověřování podmínek na vlastních datech obsažených v dokumentu.(8)
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10. Návrhy na rozšíření
V této kapitole zmíním seznam rozšíření, která by bylo možné ještě
implementovat, ale s časových nebo jiných důvodů byla prozatím vynechána.
S XSEM můžeme používat výhody dědičnosti, která není v tuto chvíli
podporována. Bylo by to netriviální rozšíření, na které již nezbyl čas. Dědičnost je
kombinací vlastností Structural representatives, které se využívají při dědění, a
vlastností Choice Conten modelu, které se využívají v případě, že máme třídu a
chceme na její místo použít potomka této třídy. Třídy mohou být abstraktní a také
mohou být final. Situace je však značně zjednodušení tím, že v době validace
dokumentu již nutně známe všechny možné potomky třídy – lze tedy postupvat
stejně, jak při validaci Choice Content modelu,
Některé kroky při tvorbě Forest automatů způsobují nadbytečné lineární
případně exponenciální zvětšování automatu, přitom by bylo možné je optimalizovat.
Když vytváříme automat pro asociaci s kardinalitou M:N, dochází ke kopírování
fragmentu automatu, a když vytváříme fragment automatu pro Set, dochází k
exponenciálnímu nárůstu stavů. Kopírování přechodů u asociací M:N by bylo možné
vyhnout se pomocí počítadla v koncovém Forest stavu pro asociaci, který by nás
pustil do dalšího stavu pouze po přečtení správného počtu elementů na vstupu.
Obdobně jako funguje Depth v případě rekurze. V případě Set Content modelu by
bylo možné použít pole značek, které by říkalo, zda jsme již přečetly vše co má v Set
být a do dalšího stavu by bylo možné přejít, pouze pokud bylo přečteno všechno co
má Set obsahovat. Tyto optimalizace by byly jednoduchým rozšířením stávajícího
algoritmu.
Chybí také validace jednoduchých datových typů, která byla záměrně
vynechána. Než validaci typů vytvářet, bylo by lepší využít nějakého existujícího
validátoru XSD. Základních jednoduchých datových typů je velké množství a spolu
s typy, které uživatel může v typovém systému jazyka XML Schema vytvářet, jich je
nekonečno.
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Závěr
Cílem bylo ověřit možnost implementace validace XML souboru vůči PSM
schématu, naimplementovat takovou validaci a formálně popsat algoritmus validace,
rozšířit tak možnosti modelovacího prostředí eXolutio a porovnat XSEM s ostatními
jazyky pro tvorbu XML schémat.
Formálně jsem zavedl regulární stromovou gramatiku a rozšířil ji o datové
typy. Zavedl jsem Pushdown Forest automatu, který jsem rozšířil o Structural
representative, kardinality asociací, atributy a nepojmenované rekurzivní asociace a
popsal jsem výrobu Forest automatů.
Algoritmus validace se dá rozdělit do dvou částí. První částí je stavba
konečných automatů a druhou částí je validace samotná. Set Content modely
způsobují exponenciální nárůst stavů. Ostatní konstrukty a asociace způsobují
lineární nárůst stavů. V praxi však nebude Set obsahovat velké množství asociací a
tak tento nárůst nebude vadit, navíc dochází ke cachování konečných automatů a při
validaci více souborů vůči jednomu schématu nebudeme muset vždy vytvářet
konečné automaty.
Porovnal jsem XSEM s ostatními jazyky pro definici XML schémat. A to
s jazyky DTD, RELAX NG, XSD a Schematron. Schematron má nejsilnější
vyjadřovací schopnosti mezi porovnávanými jazyky. DTD a XSD mají, oproti
XSEM, slabší vyjadřovací schopnosti. Každý z jazyků přistupuje k problému
odlišným způsobem, ale nejpodobnější jazykem k XSEM je RELAX NG, kde
největším rozdílem je absence podpory dědičnosti u RELAX NG.
V práci je obsaženo i množství příkladů, které znázorňují praktické využití
PSM konstruktů v praxi, jejich teoretické vlastnosti a způsob jakým se validují.
Validace byla úspěšně začleněna a eXolutio se tak stalo komplexnějším nástrojem.
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Přílohy
1. eXolutio – Na přiloženém CD se nachází zdrojový kód aplikace eXolutio a
instalační soubory. Instalační soubory se nacházejí v složce „Installation“ a
obsahují textový dokument „Navod k instalaci“, který obsahuje návod
k instalaci. V souboru „InstallationGuide“ je jeho anglicky psaná obdoba.
Složka „Source Code“ obsahuje zdrojové kódy. Zdrojové kódy pro validaci
jsou v projektu „Validation“. Všechny kódy byly napsány ve
vývojovém prostředí Visual Studio. Složka „Source Code“ obsahuje Solution
soubor „eXolutio“ pro otevření všech projektů pro eXolutio ve Visual Studio.
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