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Automatic Generation of Synthetic XML Documents 
 
Autor se v práci zabývá automatizovaným generováním XML dokumentů splňujících 
požadavky specifikované uživatelem. Autor v úvodu porovnává několik různých přístupů. 
Jádro práce tvoří popis vlastního generátoru, který krom specifikace parametrů umožňuje 
také volitelné předání schématu (v jazyce DTD), vůči kterému jsou potom vygenerované 
dokumenty validní.  
 
Kapitola 1 uvádí několik definic, mnoho prostoru je věnováno vlastní definici XML 
dokumentu a DTD, tyto definice ale nejsou v textu použity, příklady místo toho používají 
standardní zápis dle specifikací W3C. Definice 1 je neúplná (nedefinuje hodnoty atributů) a 
odchyluje se od v praxi používané definice XML dokumentu (atributy jsou zavedeny jako uzly 
v uspořádaném stromě, což by znamenalo, že záleží na jejich pořadí). Definice 2 je rovněž 
neúplná. Definice rekurzivního elementu je podivná – vztah je totiž definován na úrovni 
instancí (dokumentů), ne na úrovni gramatiky. Příklad rekurzivního elementu v Listing 4 
neodpovídá definici (element name není rekurzivní). Definice 7-10 z oboru statistiky rovněž 
nejsou pro zbytek práce nijak důležité a nejsou z textu odkazovány.   
 
V analýze existujících přístupů v kapitole 2 dominují přístupy používající pouze parametry. 
Jediným pokročilým zkoumaným generátorem je ToXgene, kterému je poprávu věnováno 
nejvíce prostoru. Autor ale neuvádí žádné generátory, které používají jako svůj vstup 
schéma. Takové jsou např. součástí běžně používaných vývojových prostředí pro práci s XML 
(XML Spy, oXygen) i těch univerzálních (Visual Studio, Eclipse). Např. oXygen nabízí uživateli 
řadu parametrů, jak si přizpůsobit výslednou sadu dokumentů a umožňuje generování ze 
schemat v jazyce DTD, XSD i Relax NG.  
 
V kapitole 3 autor definuje požadavky na základě analýzy existujících dokumentů. Autor se 
rozhodl podporovat jak generování na základě jednoduchých parametrů (jako např. hloubka 
dokumentu), tak volitelně na základě DTD. Kapitola 4 obsahuje technický popis 
implementace generátoru. Je popsán algoritmus generování, který pracuje (po zpracování 
konfigurace a DTD) ve dvou krocích, generování šablony (Template) a generování 
dokumentu ze šablony. Autor označuje generování šablony za jádro programu, ucelený popis 
toho, co je to šablona, jaké má vlastnosti a parametry ale chybí. Nejlepší přehled tak čtenář 
získá jen při nahlédnutí do zdrojového kódu.  Některé části se zabývají nepodstatnými detaily 
(např. které metody a rozhraní je třeba implementovat v případě, kdyby bylo třeba změnit 
způsob, jak jsou pojmenovány elementy a atributy). 
 
V kapitole 5 autor porovnává svůj přístup s přístupy uvedenými v kapitole 2. Porovnání je ve 
většině případů provedeno tak, že autor replikoval (nebo se svými výsledky přiblížil) výsledky 
ostatních generátorů. Z takovéhoto porovnání není jasné to, v čem je autorův přístup 
výhodnější.  Porovnání s komplexnějším ToXgene je provedeno formou demonstrace toho, 
že z obou programů je možné vyrobit podobný výstup. Úplně chybí porovnání s generátory 
produkujícími dokumenty na základě schématu.   
 



V kapitole 6 autor shrnuje svoje výsledky a popisuje možná rozšíření. Několik z navržených 
rozšíření implementují již jiné generátory (např. podpora datových typů, schemat v jazyce 
XSD).  
 
Za hlavní nedostatek předložené práce považuji to, že dle mého názoru svojí obtížností a 
obsáhlostí neodpovídá požadavkům na diplomovou práci. V analýze existujících přístupů byla 
opomenuta celá skupina přístupů, které z velké části pokrývají funkcionalitu, kterou autor 
implementoval. Samotný algoritmus generování šablony/dokumentu je velmi jednoduchý. 
Výsledky v části generování dokumentu z DTD nijak výrazně nepřevyšují generátory 
dostupné v již existujících nástrojích.  Zajímavá by byla např. možnost pokrytí DTD – zaručení 
toho, že sada vygenerovaných dokumentů obsahuje všechny typy dokumentů, které DTD 
strukturálně připouští. Autor neuvažoval ani možnost generování dokumentů na základě již 
existující sady dokumentů bez schématu (přitom tato možnost byla zmíněna v zadání práce). 
Formální definice sice autor v úvodu zavádí, ale nijak s nimi dále nepracuje. 
 
Originální přínos je v části generující náhodné dokumenty bez schematu, v práci se ale autor 
věnuje minimálně motivaci pro tento případ – aplikaci takto vygenerovaných dokumentů 
v praxi (kdy je např. lepší použít generátor náhodných XML dat oproti existujícím volně 
dostupným rozsáhlým sadám smysluplných dokumentů?).  
 
Rozsah implementace, bez části parseru DTD (která je portem již existující knihovny), činí 
pouze cca 180kb zdrojového kódu. Implementace je taktéž poměrně přímočará.  Autor 
v implementaci používá pro generování dokumentu technologii LINQ to XML, která vyžaduje 
celý dokument nahraný v operační paměti. To brání vytvoření velmi velkých dokumentů (na 
což autor sám upozorňuje), které by pro uživatele generátoru pro tvorbu vstupů pro 
benchmark mohly být zajímavé.  Přitom autorův algoritmus odpovídá průchodu XML 
stromem do hloubky a nic by nebránilo tomu, aby byl implementován s použitím streamů. 
Autor svoji implementaci nepublikoval na webu.  
 
Z hlediska úpravy, sazby a úrovně angličtiny nemám k práci výhrady.  
 
Z důvodů uvedených výše, zejména nedostatečné náročnosti, dle mého názoru práce 
Romana Betíka nesplňuje podmínky kladené na diplomovou práci, Proto ji nedoporučuji 
k obhajobě.  
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