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1. Úvod
1.1. Motivace

Správci webových stránek mají podobu dat, která prezentují na internetu, zcela ve svých rukou. 
Mimo  jiné  rozhodují  o  tom,  jestli  budou  informace  uživatelům  k  dispozici  najednou  nebo 
prostřednictvím složitého listování, zda přístup bude zpoplatněn nebo zda bude možno v datech 
vyhledávat,  filtrovat, třídit apod..

Uživatel  je  většinou odsouzen jen  do role  pasivního pozorovatele,  a  to  i  přesto,  že  pro něj 
informace mohou mít vysokou hodnotu. Cena informací pro něj ještě vzroste, bude-li s nimi moci 
lépe manipulovat.

Vymanit se z pozice pozorovatele může uživatel jen za cenu velkého objemu práce, když ručně 
přenese  data  (typicky  prostřednictvím  schránky)  do  jiného  prostředí,  kde  je  ručně  vybírá 
z prezentační  obálky,  do  které  je  zabalil  správce  serveru.  Zpravidla  se  jedná  o velice  pracnou 
proceduru  a  pokud  by  se  jí  uživatel  mohl  vyhnout,  jistě  by  tak  učinil.  Rozhodnutí,  zda  toto 
podstoupit, záleží především na přidané hodnotě plynoucí z možnosti s daty dále pracovat.

Mnohem příjemnější variantou by bylo využít nástroj, který by uživateli pomáhal s rozdělením 
obsahu stránek na informace a prezentační obálku.  Takový nástroj  by vlastně prováděl inverzní 
postup k návrhu stránek, umožnil by oddělit „syrová“ data od jejich prezentační formy.

V současné době takové nástroje existují v podobě parserů stránek nebo programů pro stylovou 
transformaci. Naneštěstí jejich užití naráží především na omezenou míru znalostí běžného uživatele 
a také na skutečnost, že současné vývojové nástroje pro psaní stránek i prohlížeče tolerují jistou 
míru  chyb.  Zpracování  stránek  s  chybami  pomocí  uvedených  nástrojů  je  v  podstatě  nemožné, 
protože ty jsou konstruovány pro zpracovávání validních dokumentů.

Vývoj programu, který by uživateli umožnil pracovat s daty nezávisle na vůli jejich správce, 
se tak stává velkou výzvou.

1.2. Popis problému a cíl práce

Cílem  bakalářské  práce  je  navrhnout  a  poté  implementovat [1]  nástroj  (program),  který  by 
umožnil  uživateli  rozdělit  obsah  webové  stránky  na  užitečná  strukturovaná  data  a  zbytečnou 
prezentační  obálku.  Tento  nástroj  nesmí  klást  přehnané  požadavky  na  počítačovou  gramotnost, 
neměl by běžnému uživateli činit problémy zpracovávat dokumenty, které neodpovídají normě.

Realizace obsahuje tyto tři dílčí kroky:

● Navrhnout jak požadované informace ze stránky získat.  
Jak bylo předesláno, nelze získat stránku ve strukturované podobě nasazením parseru kódu. 
Kód je  mnohdy velmi  nestandardní  (obsahuje  odchylky  od  standardu,  který  zpracovává 
konkrétní parser) a ovládání parseru není přístupné každému uživateli.  K získání obsahu 
webové stránky je tedy potřeba zvolit jiný přístup.
Tento  působ  nemůže  být  příliš  exaktní  (dekomponující  stránku  přísně  dle  standardu), 
protože uživatel  by se ocitl  ve stejné situaci jako s  parsery. Jako možná metoda se jeví 
oddělovat text od formátovacích značek a samotné značky dělit dále na nezajímavé a značky 
se zásadním sémantickým významem. Tímto způsobem by se problém dodržení standardu 
redukoval na rozlišování několika málo vybraných značek ze specifikace jazyka XHTML 
a výsledek  zkoumání  byl  nezávislý  na  tom,  zda  zpracováváme  dokument  odpovídající 
normě či nikoli.
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● Navrhnout jaké akce se získanými daty uživateli umožnit.  
Cílem této práce je  umožnit  uživateli  s  daty nakládat  i  jinak než jak to  navrhl  správce 
webových  stránek.  Je  tedy  třeba  zvážit  jaké  běžné  operace  bude  uživatel  s  daty  chtít 
provádět až je získá. Je třeba mít na paměti, že program možná využije jen k získání dat 
a bude je chtít používat v nějakém jiném prostředí (například tabulkovém procesoru typu 
MS Excel), z tohoto důvodu se implementace všech funkcí tabulkového procesoru jeví jako 
zbytečná. Jindy možná uživatel nepočítá s přenosem dat do jiného prostředí, pak by možná 
bylo  vhodné,  aby  základní  sada  operací  jako  například  filtrace  a  třídění  byla 
implementována. Také podpora exportu by neměla být opomenuta.

● Navrhnout způsob, jak umožnit uživateli akce ovládat.  
Zpracování  každé  stránky bude  odlišné.  Je  tedy  nutné,  a  to  zvlášť  pro  každou stránku, 
umožnit uživateli definovat předpis jejího zpracování. Protože dílčí akce zpracování budou 
ve velké většině případů stejné, je třeba navrhnout standardní sadu těchto akcí, nazveme 
je instrukce.  Pro  každou  stránku  zvlášť  vytvoří  uživatel  řídící  skript  tj.  posloupnost 
instrukcí, které má program na stránce provést, aby výsledek odpovídal zadání.
Návrh  instrukcí  tohoto  jazyka  je  velmi  důležitou  částí  vývoje.  Jeho  podrobnější  zadání 
je zpracováno v kapitole 3.1 (P3) a popis konkrétní realizace v kapitole 3.4.

1.3. Struktura práce

Kapitola druhá podrobněji popisuje fakta o používaných technologiích, ze kterých autor při návrhu 
a vývoji ideově i technicky vycházel.
Kapitola třetí popisuje podrobněji hlavní problémy se kterými byl autor při vývoji konfrontován a 
popisuje také jejich možná řešení a argumenty, na základě kterých bylo některé z řešení  zvoleno.
Kapitola  čtvrtá objasňuje,  jak  byly  problémy  prakticky  vyřešeny  v  samotném  program 
a podrobnosti o použití zvolených metod. 
Kapitola pátá shrnuje výsledky, kterých bylo programem při  nasazení na běžné webové stránky 
českého internetu dosaženo.
Kapitola šestá popisuje problémy, které při vývoji nebyly vyřešeny, ale jejich pozdější vývoj by byl 
velice vhodný, věnuje se také budoucímu směřování projektu.
Kapitola sedmá práci shrnuje
Kapitola osmá uvádí zdroje, ze kterých autor vycházel při zpracování práce.
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2. Použité technologie
2.1. Popis formátu XML (T1)

Jazyk  XML [2,3]  je  určen  pro  flexibilní  a  jednoduchou  práci  se  strukturovanými  daty. 
Je moderní variantou starší  myšlenky, ze které vznikl jazyk SGML (ten je nadmnožinou jazyka 
HTML). Dnes se XML stává standardem pro uchovávání a výměnu dat různých typů a určení.

Jazyk definuje strukturu ukládaných dat a do připravené šablony rovnou umožní vkládat data. 
Definice struktury dokumentu předchází samotným datům a je typicky realizována prostřednictvím 
DTD  nebo  XML  schéma.  Tato  definice  není  povinná,  ale  pro  strojové  zpracování  téměř 
nevyhnutelná. 

Data jsou textové řetězce uzavřené do tagů (značek), které dávají datům sémantický význam. 
Značka  spolu  s  uzavřeným  textovým  řetězcem  (hodnotou)  tvoří  element,  základní  prvek 
dokumentu. 

Při  vytváření  dokumentu  je  nutno  dodržet  správné  vnořování  značek  a  jejich  párování. 
Dodržením všech pravidel o párování a vnořování a také korespondence s potenciálně uvedeným 
schématem dokumentu vznikne validní dokument. Všechna pravidla jsou uvedena ve specifikaci 
W3C [4]. 

Soubory XML je  možno rozdělit  do dvou nepříliš  přesně vymezených skupin:  dokumentově 
orientovaný (document  centric)  a  datově  orientovaný (data  centric  document).  První  je  určen 
především  pro  lineární  strukturu  a  delší  úseky  textu.  Druhý  dokumentově  orientovaný  soubor 
je naopak  určen  ke  strojovému zpracování,  má  přísně  stromovou hierarchii  a  jednotlivé  buňky 
stromu jsou zpravidla krátké úseky textu. Tento ještě formálnější dokument se používá například 
ve výměně  dat  v  B2B  aplikacích  (business-to-business),  k  exportu  z  relačních  databází  nebo 
k ukládání rozsáhlých kolekcí dat po měření apod.

2.2. Metody zpracování XML dokumentu

Metoda DOM (budování stromu dokumentu) (T2)

Dokument je zpřístupněn pomocí objektů [5], které zastupují jednotlivé jeho prvky (elementy, 
atributy, textový obsah), přičemž každý objekt odpovídá jednomu uzlu ve stromu. Strom je pak 
možno libovolně procházet v průběhu práce bez časových prodlev nebo zatížení procesoru. Veškerá 
práce je vykonána při budování stromu dokumentu a strom okupuje potřebnou paměť až do chvíle 
ukončení  práce  s  dokumentem.  Nevýhodou  je  vysoká  paměťová  náročnost  a  zpravidla  i  nižší 
rychlost. Jak už bylo zmíněno, příprava ke zpracování je také velmi pomalá.

Metoda SAX (průchodové zpracování) (T3)

Někdy je budování stromu dokumentu zbytečné úsilí, protože potřebujeme zpracovat například 
jen část dokumentu a velká část stromu je pak nadbytečná. Jiným příkladem je situace, kdy chceme 
soubor  projít  pouze  jednou.  Pak  se  ztrácí  výhoda  opakované  práce  na  vybudovaném  stromu. 
Metoda  SAX  je  založena  na  generování  událostí,  které  vyvolávají  přečtené  elementy 
zpracovávaného  dokumentu.  Aplikace  využívající  model  SAX  přiřadí  vybraným  událostem 
procedury, které se při nich mají vyvolat, a pak spustí parsování. 

Významnou výhodou této metody je téměř nulová paměťová náročnost a relativní rychlost oproti 
DOM modelu. Výhodou také může být možnost seřadit aplikace pro práci na jednom dokumentu 
za sebe.  Nevýhodou  je  pomalé  vícenásobné  zpracování,  ovšem je  třeba  zdůraznit,  že  k tomuto 
druhu práce není SAX primárně určen.
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Příklad zpracování dokumentu metodou SAX [6]

<?xml version="1.0"?>
  <doc>
    <h1>Ahoj</h1>
  </doc>

Pro tento jednoduchý dokument vygeneruje SAX parser tuto sekvenci událostí: 

start document
start element: doc
start element: h1
characters: Ahoj
end element: h1
end element: doc
end document

2.3. Formát HTML (XHTML) (T4)

Formát XHTML [7] je snahou o přizpůsobení běžného standardu HTML požadavkům XML. 
Je u něj zachována zpětná kompatibilita. Při současném vývoji standardu XTHML je snaha rozložit 
celou sadu značek do několika DTD pro různé konkrétnější aplikace.

HTML  byl  původně  definován  jako  aplikace  staršího  standardu  pro  značkování  SGML, 
který je ovšem  velmi  komplikovaný  na  implementaci  a  obsahuje  mnoho  okrajových  rysů. 
Nevýhodou je především obtížnost interpretace SGML dokumentu bez jeho DTD. 

Velký  potenciál  XTHML představuje  možnost  využít  všech  existujících  nástrojů  pro  práci 
s XML. Striktnost zápisu usnadňuje funkci všem programům, které XHTML stránku zpracovávají.

Základní  stavební  prvky HTML jsou stejné jako u XML, pouze značky mají  svůj  konkrétní 
význam (podobně jako v mateřském SGML):

Tag – značka s definovaným významem („zde je obrázek“).
Atribut –  upřesňuje  význam značky  a  její  přesný  dopad  na  dokument  („do  logického  pole 
obrázek načti konkrétní obrázek ze zdroje...“).
Text – všechno co není mezi značkami, z hlediska prohlížeče i prostý text bez značek projde jako 
HTML dokument.

2.4. Programy pro práci s webovými stránkami (T5)

Společným  rysem  všech  výše  uvedených  nástrojů  pro  nakládání  s  informacemi  je  pasivní 
zpracování s respektováním všech výhod i nevýhod, které to přináší (uložit si oblíbené stránky, 
historie,  čtení emailu,  ...ale  žádná přidaná hodnota pro další  zpracování  sdílených resp. prezen-
tovaných informací. Jde o pouhou interpretaci toho, co umožnil správce informací). 

Prohlížeče (IE, Netscape...)

Poslání prohlížečů je zjevné, umožnit prohlížet obsah webových stránek. Existuje velký prostor 
pro  dodatečnou  funkčnost  prohlížečů  jako  například  podpora  dalších  formátů  a  programových 
prostředků. 

Existující prohlížeče lze charakterizovat zhruba následovně:

● Existuje  značný  rozdíl  ve  funkčnosti  jednotlivých  „zobrazovacích  jader“  ve  smyslu 
implementace podpory pro různé formáty (pomineme-li doplňkové funkce ).

● Majoritní část trhu ovládá Microsoft Internet Explorer (dále jen MSIE).
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● Fakt, že MSIE  je tak dominantní a chová se k zobrazované stránce určitým způsobem, 
způsobuje značné a nedokumentované odchýlení od standardů.

● Podpora jednoho formátu ve dvou prohlížečích se může značně lišit.
● Kvůli těmto problémům se často stává, že stránka je napsána zcela znova v několika verzích 

pro každý prohlížeč.

Programy pro mirrorování webů

Posláním těchto programů (za zástupce možno zvolit například Teleporter Pro) je získat úplný 
obraz zadaného webu do požadované hloubky. Tyto programy pouze vyhledávají všechny odkazy 
na  zvolené  cílové  stránce  a  potom  rekurzivně  do  hloubky  procházejí  další,  na  které  bylo 
odkazováno. Vytváří se tak orientovaný graf s cestou nejvýše délky požadované hloubky stažení. 
Kromě sběru odkazů a stahování stránek programy všechny odkazy aktualizují a stahují soubory 
všech zvolených typů, na které je na stránkách odkazováno. Tyto programy pracují s jednotkami 
typu web, stránka webu, dokument jako součást webu. Jemnější granularita se nepoužívá, samotný 
obsah stránky tyto programy nijak nezpracovávají.

Roboti 

Jedná  se  o  programy  procházející  stránku  a  vyhledávající  konkrétní  informace  odpovídající 
zadanému vzoru (e-mailů, telefonů, odkazů apod.).  Pravděpodobně se u nich využívá porovnání 
pomocí  regulárních  výrazů.  Tyto  programy  mají  omezenou  funkčnost  zpravidla  na  daný  druh 
informace a nedokáží zpracovat jiné elementy stránky.
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3. Analýza
3.1. Problémy k řešení

Oddělení informací a značek (získání informace) (P1)

Uživatel ze stránky požaduje data, která viděl při jejím zobrazení v prohlížeči. To jistě znamená, 
že tato data nejsou obsažena v části stránky, kterou tvoří HTML značky, a že jsou podmnožinou 
textu, který vznikne ze stránky odstraněním HTML značek. Je tedy třeba zajistit oddělení těchto 
dvou částí a v textové části dále umožnit konkrétnější pohyb.

Maximální podpora uživatele (využití značek) (P2)

Jistě víme, že uživatel nepožaduje informace obsažené v HTML značkách a že v textu se pak 
potřebuje pohybovat podrobněji. Zde můžeme využít sémantický význam HTML značek k tomu, 
abychom pohyb v textu do značné míry mohli automatizovat. Například když uživatel chce získat 
informace z tabulky.  Ty jsou v tabulce již  dobře formátovány a využitím orientace ve známém 
formátování  pak  můžeme  ušetřit  uživateli  práci,  aniž  bychom  ho  nutili  sdělovat,  kde  sloupec 
(tedy jedno logické pole, jedna samostatná hodnota) začíná a končí. 

HTML značky  je  také  možno  využít  k  tomu,  že  program poskytne  uživateli  sběr  i  jiných, 
než jen textových informací.

Nástroje uživatele pro ovládání (jazyk) (P3)

Program má pro uživatele tím větší přínos, čím přesněji dokáže pochopit požadavek, která data 
má zpracovat. Jestliže tedy program pracuje s nějakým „jazykem“ umožňujícím popsat uživatelova 
přání, hodnota jazyka stoupá s jeho „vyjadřovací schopností“.

Jednotkovým prvkem tohoto jazyka je instrukce. 
Jazyk by měl pokud možno obsahovat takovou sadu instrukcí, aby její jednotlivé prvky měly 

přibližně stejnou funkčnost. Není žádoucí, aby některá instrukce svou funkcí vybočovala a byla buď 
příliš elementární nebo naopak velice sofistikovanou. To by svědčilo o možné chybě v návrhu. 

Instrukční  sada  by  měla  popisovat  a  obsahovat  všechny  elementární  myšlenkové  operace, 
které jsou  běžně  zapotřebí  například,  když  si  dva  lidé  vysvětlují,  jak  něco  nalistovat  v knize. 
Každá jednotlivá instrukce by měla lidským jazykem popisovat jednu akci, která je při listování 
zapotřebí. Kýženým efektem těchto požadavků by mělo být, aby uživatel navrhl zpracovací skript 
svým „běžným jazykem“, jako by ho navrhoval kolegovi, aby nebyl nijak tlačen do analytického 
(či programátorského) myšlení.

Má-li  být  ovládání  pohodlné,  součástí  instrukční  sady  by  mělo  být  i  zpracování  cyklu, 
aby se uživatel vyhnul opakovanému zadávání.

Informace pro uživatele (náhledy) (P4)

Pro uživatele je zásadní, aby pro něj nebyl problém orientovat se v tom, co mu program nabízí, 
přestože  svou  jedinou  dosavadní  zkušenost  s  určitou  webovou  stránkou  získal  skrze  webový 
prohlížeč.  Spolupráce  programu  s  prohlížečem  by  tedy  byla  velice  vhodná.  Jiná  jednoduchá 
a intuitivní prostředí mohou uživateli také pomoci.
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Zastavení běhu programu (automatické zastavení) (P5)

Máme neustále na mysli především uživatelovo pohodlí a minimální možný objem jeho práce 
vzhledem k očekávanému výsledku, proto je podpora instrukce cyklu (skoku přes blok instrukcí) 
v jazyce pro popis zpracování velice důležitá. 

Klíčová je otázka počtu opakování cyklu. Ukončovací podmínka musí být na jedné straně velice 
jednoduchá,  aby  s  ní  dokázal  pracovat  i  nezkušený  uživatel,  na  straně  druhé  ale  musí  pokrýt 
všechny nejběžnější způsoby, jak může být informace na stránce ukončena.

Nejtypičtější  zpracování  cyklem  bude  představovat  tabulka  s  fixním  počtem  řádků. 
Velice rozšířeným  způsobem  také  bývá  ukončení  výpisu  nějakým  specifickým  řetězcem. 
Složitější způsob ukončení cyklu nebudeme zatím požadovat a ponecháme ho jako možnost další 
budoucí práce.

Adresace informace (různé způsoby adresace) (P6)

V průběhu vývoje je stále potřeba brát zřetel na to, že program pracuje s kódem stránky, který lze 
získat pouze zadáním URL adresy. Na rozdíl od prohlížeče program nebude moci používat nějaké 
složité navigační funkce, protože není v autorových současných komunikovat s jádrem nějakého 
existujícího  prohlížeče.  Nebude  tak  možné  uplatnit  mechanismus  zobrazení  požadovaných  dat 
sledováním  určité  posloupnosti  hypertextových  odkazů  jak  tomu  mnohdy  bývá  v  prohlížeči. 
Bude tedy nutné pracovat jen se stránkou, na kterou se lze dostat pomocí jednoduchého tvaru URL 
doplněného o případné stavové proměnné, které autor stránek pro navigaci používá.

Vyjádření informace v kódu stránky (explicitně, implicitně) (P7)

Bude-li  to  možné,  měl  by  program také  reagovat  na  nepoměr  mezi  kódem stránky  a  jejím 
zobrazením v  prohlížeči.  Program by měl  být  schopen informovat  uživatele  o  tom, že některé 
informace, které on v prohlížeči vidí,  nejsou v kódu stránky explicitně uvedeny, a proto s nimi 
program nedokáže nijak pracovat. Tato situace nastává například při zobrazení obrázku nebo textu 
pomocí Java Scriptu.

3.2. Metody zpracování stránky

Úvod

Prvním krokem vývoje musí být rozhodnutí o způsobu, jakým bude program na stránku nahlížet. 
Mnoho dalších rozhodnutí na toto první bezprostředně navazuje. Nabízejí se dvě metody ideově 
odvozené od zpracování XML dokumentu tak, jak je popsáno v (T2) (T3). Popišme blíže aplikaci 
těchto přístupů na řešený problém.

Budování stromu dokumentu

V souladu s metodou DOM (T2) bychom aplikovali DOM parser na kód cílové webové stránky. 
Zcela  zásadním  problémem je  ale  skutečnost,  že  většina  na  internetu  uveřejněných  webových 
stránek  nemá  bezchybný  kód  v  souladu  se  standardem  formátu  XHTML.  Varianty  tohoto 
zpracování  tj.  pokusit  se  o doplnění DOM parseru tak,  aby toleroval chyby, které tolerují  dnes 
nejrozšířenější webové prohlížeče, by byly značně složité. Další variantou by bylo zpracování jen 
velmi malé části spektra prezentovaných stránek. Celkově autor považuje tuto metodu za technicky 
velice obtížně použitelnou na očekávaný cíl programu (viz. například amatérsky tvořené webové 
stránky českého internetu).
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Další  problém souvisí  s  požadavky  kladenými  na  uživatele.  Program by  měl  být  dostupný 
především  nezkušeným  uživatelům,  kteří  nemají  možnost  opatřit  si  data  jinými  metodami 
(například  použitím  existujících  parserů).  Když  vybudujeme  pro  vybranou  stránku  strom 
dokumentu, jak by měl být tento strom uživateli prezentován? Jakými prostředky bude uživatel 
sdělovat, které části dokumentu ho zajímají? Toto jsou zcela zásadní překážky ve vztahu k uživateli.

Posledním důvodem proč se autor práce rozhodl nepoužít metodu založenou na modelu DOM 
je fakt, že běžný uživatel obvykle nemá žádnou nebo jen minimální znalost značkovacího jazyka 
HTML. Z jeho pohledu jsou tyto části stránky redundantní. Uživatel požaduje, aby stránka byla 
v prohlížeči správně zformátována, ale nepřeje si přímo být konfrontován s tím, co formátování 
zajišťuje.

Lineární zpracování textu

Metoda  lineárního  (ve  smyslu  pouze  textu  bez  členění)  zpracování  textu  pomocí  instrukcí 
je ideově založena na modelu práce XML SAX (T3), ale funguje přesně naopak. Zatímco metoda 
SAX generuje posloupnost událostí podle toho, jaké elementy při průchodu dokumentem nalézá, 
metoda lineárního zpracování textu jiné než textové elementy stránky ignoruje a textových provádí 
události, které uživatel požaduje v řídícím skriptu.

Filosofie  tohoto  druhu  zpracování  je  založena  na  instrukcích  od  uživatele,  které  požadují 
vyvolání  nějaké  akce  v  textu.  Instrukce  prezentují  abstrakci  akcí,  které  si  autor  představuje, 
že by programátor použil, kdyby si ručně psal skript pro zpracování kódu a textů jedné konkrétní 
stránky. Výsledkem je, že skript, který by programátor tvořil dlouhou dobu a ve velkém rozsahu, 
se dá  nyní  shrnout  pomocí  několika  málo  instrukcí,  které  potřebné  manipulace  se  stránkou 
provedou. 

Důraz při řešení celého problému byl kladen nejen na to, aby se rozsáhlejší skript zpracování 
stránky  programátorem  dal  uživateli  výrazně  méně  práce  a  dal  se  zapsat  řádově  jednotkami 
programových instrukcí, ale také na to, aby byl skript schopen sestavit nezkušený uživatel.

V této  filosofii  vznikla  sada  instrukcí,  která  má  pokrýt  běžné  potřeby na  pohyb v  cílovém 
dokumentu a vyznačení částí stránky pro uložení. Úplná sada instrukcí je popsána v jiné části této 
práce. Autor ji při svých experimentech s reálnými stránkami považoval za úplnou, ale modularita 
návrhu programu je připravena na budoucí podporu dalších instrukcí.

Volba základní metody zpracování stránky

Pro úplnost připomeňme neostré rozdělení XML dokumentů (T1) na dvě skupiny: dokumentově 
orientované  soubory  a  datově  orientované  soubory.  Výsledky  uvedených  dvou  metod  s  tímto 
rozdělením úzce souvisejí. 

Výsledkem budování stromu dokumentu je rozsáhlá a složitá stromová struktura, což nemusí být 
pro značnou část potenciálních uživatelů srozumitelné uspořádání. Toto uspořádání totiž implicitně 
uchovává informace HTML značek, se kterými běžný uživatel neumí pracovat, rozhodně s nimi ani 
nechce pracovat, a jejich použití je přísně hierarchické, což ale uživatel ze vzhledu stránky nijak 
nevnímá. Proto prezentace výsledků práce DOM parseru nenabízí žádný snadný a pohodlný přístup 
jak nabídnout uživateli definování akcí vedoucích k získání požadovaných dat.

Z pohledu orientace se DOM parser hodí spíše pro erudovanější uživatele, kteří jsou schopni 
sledovat  strukturu  dokumentu  a  operovat  v  pojmech  pro  stylovou  transformaci.  Takovým 
uživatelům program určen není a cílové skupině by toto směřování programu vytvořilo zbytečnou 
překážku. 

Běžný uživatel je spíše schopen sledovat nehierarchickou, lineární strukturu plynutí informace. 
To je přesně přístup, který používá spíše metoda SAX parser. Uživatel je schopen se mnohem lépe 
přizpůsobit  faktu,  že  informace  jsou  v  kódu  stránky  umístěny  jinak  (před  jinými,  za  jinými 
informacemi) než jak je vidí v prohlížeči, než vyhledávat informace v hierarchické struktuře.
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Menší měrou také přispívá hledisko efektivity zpracování. Na základě uživatelových požadavků 
se kód stránky prochází pouze jednou, získaná data se uloží a zbytek informací v HTML kódu 
se nijak nezpracovává. Náklady na čas pro obě metody mohou být zhruba ekvivalentní, ale využití 
paměti při použití DOM parseru se zde ukazuje jako zbytečné.

Na základě  těchto  argumentů zvolil  autor  metodu lineárního zpracování  textu,  jako  ideovou 
analogii práce SAX parseru na XML dokumentu.

3.3. Metody automatického zpracování stránky pomocí využití značek

Úvod k využití značek

Rozhodnutí o základním získávání informací z kódu stránky již bylo učiněno. Zbývá ještě nějak 
využít značkovou část kódu stránky, pokud to může alespoň trochu přispět k šetření uživatelovy 
práce.  Myšlenka  využití  kódu  vychází  z  triviálního  pozorování,  že  většinou  lze  najít  nějaký 
„významný orientační tag“ před a po informaci, kterou uživatel požaduje ze stránky získat. 

Bez využití  značek se uživatel  na ekvivalentní  pozici  v  textu  musí  dostat  pomocí  sekvence 
instrukcí. Využití kódu může alespoň část této práce suplovat umožněním skoku po „významných 
značkách“.  Příkladem  může  být  požadavek  uživatele  na  zpracování  tabulky.  Jestliže  pracuje 
výhradně  pomocí  instrukcí  pro  pohyb  v  textu,  pak  musí  poměrně  složitě  sestavovat  pravidla, 
jak nastavit čtecí kurzor bezprostředně před tabulku a jak ukončit ukládání textu na jejím konci. 
Využití značek pro začátek a konec tabulky může poskytnout mnohem jednoznačnější  indikátor 
požadované pozice a navíc s vynaložením méně práce.

Zpracování textu bez využití značek

Jde o variantu zpracování stránky, kdy je uživatel odkázán pouze na instrukce pro pohyb v textu 
a program k usnadnění nijak nevyužívá dodatečné informace poskytnuté HTML značkami.

Zpracování textu pomocí referenčních instrukcí

Významem  referenčních  instrukcí  je  umožnit  uživateli  pracovat  s  textem  pomocí  znalostí 
o grafické podobě stránky. Například by mohl deklarovat, že požadovaným informacím předchází 
obrázek  nebo  že  sledovaný  výčet  informace  může  být  různě  dlouhý,  ale  vždy  je  ukončen 
specifickým odkazem.

Metoda  by  předzpracováním  kódu  stránky  zaměnila  složité  informace  obsažené  v  tagu 
za jednoznačné krátké řetězce, které by zastupovaly objekty. Uživatel se pak po objektech pohybuje 
speciálními instrukcemi, které referují, že na jejich pozici v řídícím skriptu se má očekávat nějaký 
objekt.  Tyto  speciální  instrukce  je  možno  převést  do  předchozí  sady  instrukcí,  pouze  textové 
argumenty  předchozí  sady  instrukcí  nahradíme  těmi  speciálními  řetězci,  které  jsme  zvolili 
za jednotnou referenci pro daný typ objektu. Jiné informace o objektu než fakt, že na daném místě 
zdrojového textu existuje, nijak neužíváme.

Potenciálním úskalím této metody je  možnost,  že  uživatel  bude vyrábět  ve skriptu zbytečné 
chyby. Může se stát, že uživatel vyžaduje referenční instrukcí existenci určitého objektu na určité 
pozici na stránce, přestože se tam objekt nenachází. Tato chyba je způsobena skutečností, že pozice 
objektu zobrazená v prohlížeči může být od jeho pozice v kódu stránky značně odlišná, a to díky 
pokročilému použití formátovacích stylů. Tuto chybu, která může uživatele zmást bohužel nemůže 
program odhalit.
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Zpracování textu  pomocí objektů 

Z  pohledu  autora  se  jedná  o  mnohem  razantnější  přístup  ke  zpracování  informací 
prezentovaných na webových stránkách. Zatímco referenčním způsobem uživatel vytvářel šablonu 
stránky  ze  svého  subjektivního  pohledu,  v  případě  objektové  metody  program vytváří  seznam 
objektů,  které  program rozpoznal a umí zpracovat.  Pokud program nějaký objekt nezpracovává 
nabízí  se  pro budoucnost  možnost  přidat  jeho rozlišení  a  zpracování  a  tak postupně  rozšiřovat 
funkčnost programu. 

V konečném důsledku umožní  zpracování  všech  elementů  stránky vytvořit  téměř  ekvivalent 
zdrojové stránky ovšem v podobě, která v daleko větší míře uspokojí nároky uživatele na další 
zpracování  prezentovaných  dat.  Takový  nástroj  by  nám  umožnil  pracovat  s cizími  daty  jako 
s vlastními, což je přesně cíl, který si autor této práce vytkl.

Kdyby stránka byla v pořádku formátována jako XHTML dokument, pak by se takovéto rozsáhlé 
změny  daly  realizovat  pomocí  nějakého  moderního  stylového  jazyka.  Mohli  bychom přeměnu 
do nejmenších detailů přesně ovládat. Naneštěstí kód, který se nachází na internetu, není dostatečně 
precizní k takovémuto zpracování.

Pomocí  objektového  přístupu  lze  také  uživateli  znemožnit  vytvářet  značné  množství  chyb 
v řídícím skriptu. Pomocí objektové metody uživatel pracuje jen s objekty, u kterých je ověřeno, 
že existují  a  že  s  nimi  program umí  pracovat.  Nyní  už  program objekty  podle  přání  uživatele 
nevyhledává, ale má je připraveny z předzpracování, když si předem vytvořil jejich seznam.

Další výhodou objektového přístupu je možnost uživateli jednotlivé objekty snadno znázornit. 
U metody referenčních instrukcí by se postup „čtecího kurzoru“ znázorňoval poměrně obtížné nebo 
nepříliš uživatelsky přívětivě. Uživatelská přívětivost grafického znázornění ve známém prostředí 
webového prohlížeče může být pro mnohé uživatele klíčovým argumentem pro to, aby program 
používali.

Volba využití značek pro minimalizaci uživatelovy práce

Jestliže  existují  alternativy  zpracování  bez  využití  značek,  je  vhodné  nějakou  alternativu 
s ohledem na  uživatele  implementovat.  Základní  variantu  je  ovšem  výhodné  rovněž  ponechat, 
a to pro testování zlepšení využitím značek. Navíc mnohé stránky jsou tak nevhodně formátovány, 
že objektová metoda by z nich nedokázala nic získat.

Snadno  nahlédneme,  že  metoda  referenčních  instrukcí  pouze  umožňuje  lepší  orientaci 
v nastaveném prostředí. Metoda přidává záchytné body pro přesnější popis stránky instrukcemi. 
To jistě  zlepšuje  uživatelovu  orientaci,  ale  současně  nijak  neomezuje  jeho  práci  při  sestavení 
řídícího skriptu pro zpracování stránky.

Objektový přístup práci uživatele výrazně omezuje. Jako příklad můžeme uvést zájem uživatele 
získat  obsah  nějaké  tabulky  na  webové  stránce.  Uživatel  prostě  zvolí  tabulku  pro  zpracování. 
Není potřeba složitě vyhledávat pozici počátku a konce tabulky v textu stránky pomocí instrukcí 
pro pohyb. 

Dalším výrazným argumentem pro objektový přístup je, že takto tvoříme systémovou platformu 
pro  autonomní  zpracování  objektů  různého  typu  a navíc  ještě  s vhodně  modulárními  rysy. 
Schopnosti  programu lze tímto způsobem rozšířit  bez změny návrhu,  a to pouhým dodatečným 
naprogramováním funkce pro zpracování dalšího typu objektu. 

Za  základní  objekty  lze  považovat  text  a  tabulku,  protože  jsou  hlavními  nosiči  informace 
na stránce, ale pomocí zpracování dalších typů objektů lze program orientovat například na sběr 
obrázků, odkazů apod.

Na základě uvedených argumentů zvolil autor objektovou metodu využití HTML značek kódu 
stránky. Toto rozhodnutí  nijak neovlivňuje možnost  nezávisle  implementovat  referenční  metodu 
instrukcí do budoucna jako případnou alternativu.
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3.4. Jazyk pro ovládání

Úvod ke konstrukci jazyka

V návaznosti na problém se získáním uživatelem požadované informace (P1) se objevuje další 
problém,  a  to  jak  komunikovat  s  uživatelem,  aby  mohl  snadněji  definovat  své  požadavky. 
Jde o problém návrhu jazyka (P3) pro definování uživatelových přání, jeho jednotlivé položky jsou 
instrukce. Nyní je třeba stanovit požadavky na instrukční sadu a navrhnout její konkrétní položky.

Obecné požadavky na instrukční sadu

Instrukce pro pohyb v textu (bez čtení): pomocí těchto instrukcí uživatel specifikuje, které části 
textu se mají přeskočit. Je třeba, aby instrukce umožňovaly přeskočit přesný počet textových 
elementů,  ale  také  aby  skok  mohl  být  zadán  obecněji,  bez  přesného  počtu  elementů, 
prostřednictvím skoku na určitý textový element.
Instrukce čtení s definováním podrobnějších informací o přečtených datech: jedná se o analogii 
instrukcí  pohybu,  s  tím rozdílem,  že  zpracovávaný text  se  nyní  ukládá.  Je  důležité  umožnit 
uživateli, aby si výsledky čtení, které program provádí, dokázal podrobněji popsat, aby si mohl 
„datovou položku“ pojmenovat, deklarovat její typ (číslo, text), definovat formátování položky 
do výsledkového souboru (například pro pozdější export do SQL) apod.
Instrukce  pro  oddělení  jednotlivých  polí  informace (jestliže  za  typické  zadání  programu 
považujeme  přečíst  informace  z  tabulky):  Jednotlivá  pole  jednoho  řádku  jsou  automaticky 
oddělena  zadáním  více  čtecích  instrukcí,  je  třeba  ještě  oddělit  od  sebe  jednotlivé  řádky. 
Do budoucna  může  toto  „logické  oddělení“  poskytnout  prostor  pro  vložení  dalšího 
formátovacího řetězce (opět jako podpora exportu např. do SQL).
Instrukce  skoku  s  definováním  zastavovací  podmínky: Je  třeba  uživateli  umožnit  skok 
o definovaný počet instrukcí zpět, aby je nemusel zbytečně explicitně opisovat, nehledě na fakt, 
že v některých případech ani nelze zjistit kolik instrukcí by bylo nutno vložit (v případě, že počet 
„záznamů“ není  fixní).  Podmínku pro zastavení je třeba umožnit  na základě řídící  proměnné 
(analogie  cyklu  FOR)  a  také  pomocí  zastavovací  podmínky  (analogie  REPEAT –  UNTIL). 
Tímto částečně řešíme problém zastavení (P5).

Popis navrhované instrukční sady

Instrukce pohybu:
● Přeskoč znak
● Přeskoč slovo
● Přeskoč řádek
● Přeskoč všechno před určitým řetězcem

Instrukce čtení:
● Přečti znak
● Přečti slovo
● Přečti řádek
● Přečti všechno až do určitého řetězce

Instrukce oddělení:
● Začni záznam
● Ukonči záznam

Instrukce skoku (o N instrukcí zpět):
● Zopakuj cyklus M-krát
● Opakuj cyklus dokud nenarazíš na určitý řetězec
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3.5. Spolupráce s jinými programy

Velice vhodným způsobem, jak podpořit uživatelovu orientaci v prostředí neznámého programu, 
je  umožnit  mu  spolupráci  s  programem,  který  již  rutinně  ovládá.  V  případě  programu 
zpracovávajícího webové stránky je to jednoznačně spolupráce s prohlížečem. Základní spolupráce 
probíhá  už  tím,  že  uživatel  v  prohlížeči  stránku  zobrazí,  seznámí  se  s  jejím  obsahem, 
prostřednictvím schránky si okopíruje URL adresu apod.

Za okrajovou spolupráci lze považovat náhled textů v základním zpracování stránky programem, 
kde  se  náhledy otevírají  jako  texty  v  poznámkovém bloku nebo jiném předvoleném programu 
pro soubory s příponou .TXT.

Jiná  spolupráce  je  objektový  náhled  programu.  Když  program  objekty  při  předzpracování 
stránky shromáždí, musí nějak dát uživateli najevo, jak vytvořený seznam objektů koresponduje 
s tím, co viděl v grafické podobě v okně prohlížeče. Ideální pro tento náhled by bylo spolupracovat 
přímo  s  jádrem  prohlížeče  a  vložit  do  jádra  funkci  pro  vložení  orientační  značky  u  každého 
význačného objektu. Naneštěstí práce s jádrem prohlížeče je mimo autorovy současné možnosti. 
Je tedy třeba hledat alternativní způsob v provedení, ale co nejbližší ve výsledném zobrazení.

Autor  zvolil  velice  jednoduchou  možnost  vkládání  jednoduchých  značek  do  kódu  stránky. 
Do jisté  míry  to  sice  poškozuje  původní  formátování,  ale  pro  základní  přehled  uživatele 
o rozpoznaných  objektech  na  stránce  takováto  informace  stačí.  Při  předzpracování  stránky  se 
u každého objektu rozhoduje jestli má či nemá být označen a jestliže je označen, je jeho součástí 
i informace o typu (například tabulka, odkaz, text,  obrázek apod.) a číslo, pro korespondenci se 
seznamem objektů  v programu.  Popis  objektu  využívá  alternativní  popisky  obrázku  (atribut  alt 
značky  img)  a  jejich  zobrazení  jako  plovoucí  informace  při  pohybu  myši  nad  obrázkem. 
Každý významný objekt je tedy označen informačním bodem a je na uživateli, jestli se o určitý bod 
chce zajímat a „aktivuje“ ho myší.
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4. Praktická realizace - program
4.1. Části programu

Definice zdroje – uživatel zde vloží údaje o stránce, se kterou chce pracovat (kde se nacházejí 
pro něj zajímavá data, která bude chtít dále nějakým způsobem použít)  a vytvoří řídící skript 
s informací, jak se dostat k vybraným částem stránky.
Preview a Progress – část, která má umožnit uživateli získat vizuální kontrolu nad funkcemi 
programu, ukázat uživateli předběžné výsledky, prováděním náhledu řídícího skriptu (uživatel 
musí mít  pocit,  že program reaguje na jeho příkazy, musí stále vidět výsledky svého konání 
a pokud na ně dosud čeká, musí být zpraven o činnosti programu během čekání).
Stahovací a čtecí část - stáhnou požadovaná data a uloží je požadovaným způsobem – sice jen 
s drobnými změnami, ale přesto se náhledová a stahovací funkce budou lišit
Historie – opět má suplovat funkci, kterou uživateli zpravidla původní zdroj dat neumožňuje: 
průběžně uchovávat (extrahované a pro uživatele relevantní) informace a dle potřeby se k nim 
vracet.
Prezentace výsledků – program musí  mít  alespoň základní rozhraní pro prohlížení výsledků, 
pro uživatele není příliš vhodný výstup pouze do textového souboru. 
Uživatelská transformace - Jestliže není uživatelovým primárním cílem získaná data převádět 
do jiného  programu  a  pracovat  s  nimi  tam,  bylo  by  možná  vhodné  implementovat  alespoň 
jednoduché funkce, které by mohl chtít využít. (třídění, vyhledávání apod.).
Export – umožňuje export získaných dat do jiných programů pro další zpracování.

4.2. Podpora objektového i textového zpracování, popis rozdílů

Při požadavku na objektové zpracování stránky je získán její zdrojový kód, který je následně 
rozdělen do malých elementů takto: každá značka je samostatný prvek výsledného pole a každý text 
mimo značky také. Výsledkem je pole těchto malých elementů. K němu přísluší druhé pole stejné 
délky,  které je na stejné pozici  jako objekt buď vyplněnu nebo ne. Jestliže je pozice vyplněna, 
pak to znamená, že v ní jsou uloženy informace o objektu, které se prostřednictvím informačního 
bodu dostanou k uživateli. Náhledový soubor pro uživatele se sestavuje na lokálním disku takto: 
do souboru se vkládá pole s informačním bodem a odpovídající pole s elementem.

Zároveň  se  vytváří  interní  pole  objektů,  pro  každý  typ  objektu  zvlášť.  U  každé  značky 
je testováno, jestli představuje reálný objekt a pokud ano, je do pole tohoto typu vložen záznam 
o novém objektu s jeho podrobnějšími vlastnostmi, pokud jsou nějaké shromažďovány. 
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Texty  se  zpracovávají  se  zřetelem  na  dělení  vytvořené  mezilehlými  značkami  v  původním 
HTML kódu stránky. Prosté rozdělení všude tam, kde je v textu značka, je ale značně nevhodné. 
Kdyby text nebyl dělen nějakým pokročilejším způsobem, vzniklo by i z krátkého textu s velkým 
množstvím vyznačování (tučně, kurzívou apod.) velké množství textových polí třeba jen o jednom 
slově, což by bylo uživateli zcela k ničemu. Textové pole se tedy sestává z jednoho a více textů 
předchozího  pole  představujícího  původní  soubor,  které  nejsou  odděleny  „významný  tagem“ 
(a nejsou uvnitř tabulky).

„Významný tag“ je přibližně totéž jako objekt. Ovšem jak je rozebráno v následujícím textu, 
jsou v současné verzi podporovány pouze objekty „textové pole“ a „tabulka“, zatímco za významný 
tag  jsou  považovány  všechny  potenciální  objekty  (tedy  kromě  tabulky  ještě  například  odkaz 
a obrázek).

4.3. Podpora objektů

Dokumentové elementy 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!DOCTYPE html 
        PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"        
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
        
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />

  <title>Title</title>
</head>
<body>    
<p>Text</p>
</body>
</html>

Slouží  k  rozdělení  textu  stránky  do  částí  se  specifickým  obsahem.  Do  této  skupiny  patří 
i kořenový  tag  html,  který  je  povinným  kořenem  dokumentu.  Z  hlediska  objektového  členění 
stránky jsou dokumentové elementy bezvýznamné, i když se nedá zcela vyloučit jejich případné 
využití. Stejně jako pracujeme s informacemi uvedenými v těle stránky, může se ukázat užitečné 
zpracovávat také metainformace z hlavičky.

Textové elementy 
<b>Tučný text</b>
<i>Text kurzívou</i>
<u>Podtržený text</i>
<sup>Horní index</sup>
<sub>Dolní index</sub>
<big>Zvětšení textu o 1 bod velikosti</big>
<small>Zmenšení textu o 1 bod velikosti</small>
<strike>Přeškrtnutý text</strike>
<blink>Blikající text</blink>
<nobr>Nezalamovat obsah</nobr>

Textové  elementy  slouží  k  formátování  textu  na  webových  stránkách.  Protože  zvýraznění 
jednotlivých částí textu se používá velmi často a jen zřídka nese nějakou významnou informaci, 
není vhodné použít formátování textu jako oddělovač ani jako objekt.
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Na  tomto  místě  je  potřeba  zdůraznit  význam  a  postavení  objektu  textové  pole.  Z  analýzy 
rozsáhlé množiny webových stránek došel autor k závěru, že právě ve formě textu bývá uživateli 
sdělována podstatná část  informací.  Za textové pole je považováno cokoli  co se nachází mimo 
závorky pro psaní tagů stránky a není uvnitř tabulky. 

Pro rozpoznávání textových polí máme tyto možnosti zpracování:

Čtení textu dokud nenarazím na závorku '<', tedy dokud nenarazím na nějaký tag. Tuto variantu 
je  možné  považovat  za  logicky  správnou,  ale  bohužel  z  hlediska  uživatele  velice  obtížně 
použitelnou.  Výsledkem  je  totiž  zpravidla  nesprávné  rozdělení  celistvého  textu  kvůli  jeho 
formátování. Uživatel by například chtěl získat odstavec textu, ale některé jeho části by sloužily 
jako odkazy nebo byly tučně či kurzívou vyznačeny, potom by byl odstavec rozdělen na více částí. 
Z důvodu přílišného množství a zbytečného dělení tedy tuto metodu zavrhujeme.

Autor práce se domnívá, že lepší variantou členění textu, je nerozdělovat text podle každého 
nalezeného tagu v kódu stránky. Autor si tagy pro tuto potřebu rozdělil na významné a nevýznamné, 
kde pouze ty významné způsobí rozdělení textu okolo tagu do dvou oddělených textových polí 
(objektů). Významné tagy jsou pak právě ty, které jsou vhodné ke zpracování programem:

Odkaz = potenciální objekt ke zpracování neimplementováno
Obrázek = potenciální objekt ke zpracování neimplementováno
Tabulka = významný objekt, implementováno automatické čtení
Oddělovací linka = objekt, který sám o sobě není užitečný ke zpracování ve smyslu 

shromažďování informací, ale jeho přítomnost má svůj význam - graficky a logicky 
od sebe odděluje informace. 

Element obrázek 

<img src=“obrazek.gif“ height=“10“ width=“150“ alt=“lista“>

Zpracování objektů typu obrázek se do budoucna jeví  jako velmi přínosné.  Ve zpracovaném 
programu jsou některé postupy pro sběr a zpracování obrázků již implementovány. Ale vzhledem 
k tomu,  že  hlavním  cílem  práce  bylo  ověřit  hypotézu,  zda  lze  zpětně  z  publikovaných 
nestrukturovaných  resp.  zdánlivě  (vizuálně)  strukturovaných  informací  prezentovaných  formou 
textu vytvořit zpětně data strukturovaná, nebyla funkce zpracování objektu typu obrázek do finální 
verze programu zahrnuta.

Element odkaz

<a href=“seznam.cz“>Ověřte si aktuálnost například na Seznamu</a>

Slouží k vytvoření odkazu, případně záložky. Podobně jako sběr obrázků může poskytnout sběr 
objektů typu odkaz cennou přidanou hodnotu k funkčnosti programu, ale ze stejných důvodů jako 
v předchozím případě, nebyla tato funkce autorem práce do finální verze zahrnuta.
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Elementy tabulky

<table>
<tr>
   <td>První řádek</td>
   <td>Druhý řádek</td>
</tr>
</table>

Sada  tagů  pro  vytvoření  základní  struktury  tabulky.  Protože  data  často  bývají  formátována 
do tabulek,  zejména  pokud  je  jich  větší  množství  a  mají  nějakou  pravidelnou  strukturu, 
je dle názoru autora zcela zásadní  tyto tagy podporovat,  pokud chceme využít  možnosti  dílčího 
automatického předzpracování  stažených informací uživateli.  Je  namístě  zdůraznit,  že  u  tohoto 
objektu  se  zpravidla  setkáváme  s  výrazným  faktorem  nespolehlivosti  způsobený  tím, 
že formátování umožňuje ve finální prezentaci dat jednotlivé buňky tabulky slučovat. 

Vyrovnat se s nestejnorodým formátováním tabulky lze několika metodami:

● Nechat uživatele, ať se s tímto problémem vyrovná sám. Naneštěstí pak pozbývá zpracování 
tabulky smysl a nijak nenapomáhá filosofii programu – šetřit uživateli práci.

● Navrhnout takový algoritmus (heuristiku), na základě kterého program sám zkusí odhadnout 
a nabídnout uživateli správný počet sloupců tabulky a případně sám některé nevyhovující 
řádky odstraní. Autor se domnívá, že tato varianta představuje rozumný kompromis mezi 
strukturou prezentovaných informací a požadavkem jejich automatického předzpracování. 
Jestliže  dojdeme  empiricky  k  závěru,  že  zjištění  pravděpodobného  počtu  sloupců 
jednoduchým postupem (například podle toho, který počet sloupců je nejčastější) neobstojí 
na  většině  reálných  dat,  můžeme  nabídnout  uživateli  možnost  zadat  počet  sloupců, 
který při zpracování tabulky očekává Ale to by vyžadovalo od uživatele další práci, která 
zdaleka  nemusí  být  vyvážena  hodnotou  získaných  informací.  Tato  varianta  vyžaduje 
od uživatele příliš práce, a je zde uvedena jen pro případ, že implementovaná metoda bude 
z dlouhodobého hlediska významně statisticky selhávat.

● Vytvořit  rozsáhlé  dialogy,  aby  uživatel  mohl  sdělit  velmi  precizně,  jak  si  přeje  tabulku 
zpracovat, což je dle názoru autora postup nejméně efektivní jak z programátorského tak 
uživatelského  hlediska.  Uživateli  by  totiž  dalo  zhruba  stejné  množství  práce  definovat 
programové zpracování tabulky, jako kdyby si ji zpracoval manuálně. 

Elementy rozdělení tabulky - tagy thead, tbody, tfoot

<table border="1">
<caption> Nadpis tabulky </caption>
<thead>
<tr><th> Nadpis 1. sloupce<th> Nadpis 2. sloupce
<tfoot>
<tr><td colspan=2><i>Dovětek tabulky</i></td>
<tbody>
<tr><td>1. Sloupec</td><td>2. Sloupec</td></tr>
</table>

Podpora těchto tagů by byla na místě pouze v případě, že by byly v praxi používány ve větší 
míře. Naneštěstí se s těmito elementy příliš nesetkáváme a jejich podpora je zatím neefektivní.
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Seznamy 

<ol><ul><dir><menu>
<li> Položka zvoleného typu seznamu
</ol></ul></dir></menu>

Seznam  může  obsahovat  podobně  dobře  strukturované  informace  jako  tabulka.  Považovat 
seznam za objekt  by proto asi  bylo moudré.  Naneštěstí  jsou seznamy v současné době správci 
webových  stránek  velice  řídce  používány,  a  pokud  ano,  tak  spíše  jako  menu  než  jako  výčet 
informací vhodných pro další zpracování. Z tohoto důvodu není funkce zpracování objektu typu 
seznam ve  finální  verzi  programu podporována.  Budoucí  zpracování  těchto  objektů  závisí  jen 
na případném  požadavku,  který  by  vznikl  na  základě  zkušeností  plynoucích  z dlouhodobého 
nasazení programu.

Formuláře

<form action="obsluha.php" method=post>
<table border=1 cellpadding=4>
<tr><td>Jméno:<td><input type=text name=Jmeno size=50>
<tr><td>Přezdívka:<td><input type=text name=Prezdivka size=10>
<tr><td>Mail:<td><input type=text name=Email size=20>
</table>
</form>

Budoucí potenciál zpracování formulářů je veliký, vyžaduje však rozsáhlejší analýzu především 
kvůli velkému množství tagů ovládajících formulář. Podobně jako u objektů typu obrázek a odkaz 
nebylo zpracování těchto objektů zahrnuto do finální verze programu.

4.4. Shrnutí výběru

Rozsah bakalářské práce neumožňuje zpracovat všechny navržené rysy programu v plné šíři. 
Součástí  této nerealizované funkčnosti  jsou i  další  typy objektů HTML stránky jako formuláře, 
obrázky, odkazy, metainformace hlavičky, seznamy apod.

Podpora  objektu  textového  pole  vychází  z  potřeby  zpracovat  některé  výrazně  nestandardní 
stránky  a  z  potřeby  získávat  informace,  uvedené  pouze  v  logicky  nestrukturované  podobě. 
Zpracování textového pole je realizováno pomocí instrukcí ke zpracování textu.

Podpora tabulky je implementována jako příklad objektu, který se dá zpracovávat samostatněji 
než běžné textové pole. Velká míra automatizace při zpracování má uživateli výrazně uspořit jeho 
práci. Zpracování probíhá velice jednoduše, program se pokusí zjistit nejpravděpodobnější počet 
sloupců tabulky a nabídne uživateli pouze řádky, které tomu odpovídají. 

Do budoucna se může ukázat velice přínosné poskytnout programu nějaká jednoduchá vodítka, 
která povedou k výrazně lepším výsledkům než současný postup. Tato vodítka se však dají odhalit 
až při dlouhodobějších zkušenostech s různorodostí formy prezentovaných dat.

4.5. Dokumentace programu

Aby  se  předešlo  zbytečnému  opakování  některých  podrobnějších  informací  o  funkcích 
programu, je uživatelská dokumentace  přiložena na závěr této práce. Informace o zdrojovém kódu 
a  návrhu  programu  jsou  přiloženy  jako  programová  dokumentace  v  elektronické  verzi 
na kompaktním disku spolu s programem.
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5. Testování, výsledky
5.1. Filosofie testování

Testování programu, kterým je završena tato bakalářská práce, probíhalo cíleně na zvolených 
třech typech webových stránek, které mají reprezentovat tři různé pohledy na to, s využitím jakých 
programovacích prostředků jsou stránky napsány.

Okrajově byl program testován i na dalších webových stránkách a dosahoval poměrně dobrých 
výsledků.

5.2.Vybrané servery - detailní testování

Stránka s textovým formátováním
(Antikvariát Arco - www.antikvariaty.cz)
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Obsah stránky

Tato stránka je elektronickou nabídkou knih nejkvalitnějšího antikvariátu v Čechách. Její stránky 
jsou  napohled  hezké,  ale  z  hlediska  struktury  nevhodné  pro  strojové  zpracování.  Celá  nabídka 
je koncipována jako jedna velká tabulka, kde informace o jedné knize představují řádek tabulky 
(bohužel bez členění na sloupce). Také pro textovou metodu jsou data nevhodná - oddělovač polí 
(znak čárka) se vyskytuje i uvnitř některýh polí.

Do budoucna představují stránky tohoto typu další výzvu v tom, že objektový pohled by se dal 
rozšířit  z  pouhého  pohledu  na  kód  základní  stránky  také  na  vyznačení  objektů  pro  stylové 
zpracování.  Tato stránka má detaily u jednoho záznamu členěny pomocí  tagů <div> a <span>. 
Rozpoznáváním objektů, které definují tyto tagy, by se škála objektů pro uživatele asi podstatně 
rozšířila. Tuto hypotézu se pokusí autor ověřit v dalších pracích na programu později, mimo rámec 
bakalářské práce.

Dosažené výsledky objektovou metodou

Tabulka,  do  které  jsou  vloženy  všechny  záznamy,  je  formátována  jen  na  oddělené  řádky. 
Jednotlivé řádky nejsou podrobněji  děleny na sloupce.  Automatické zpracování pomocí tabulky 
korektně přečte jednotlivé řádky, ale bez dalšího dělení – jeden řádek rovná se jeden textový popis 
knihy.  K  samostatnému  smazání  je  ponecháno  uživateli  odstranění  hlavičky  tabulky, 
kterou program přečte stejně jako jednu knihu. Účinnost je nízká, efektivita vysoká.
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Dosažené výsledky textovou metodou

Zpracování jednoduchou textovou metodou vykazuje chyby z důvodu nejednotnosti oddělovačů 
jednotlivých  polí  jedné  položky  (záznamu o  knize).  Jako  oddělovač  je  použit  znak  čárka  (','), 
který je ovšem také použit uvnitř textového popisu jednotlivých položek. Někdy nejsou některá pole 
vůbec vyplněna. Účinnost 75%.
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Stránka s kombinovaným formátováním 
(Český antikvariát Aukce - trmal.cz/aukce26.htm)

Obsah stránky

Objektovým pohledem stránka  obsahuje  dostatek  objektů  pro  testování.  Neobsahuje  žádnou 
tabulku, pouze větší množství textových polí, které mohou být zpracovány stejnými instrukcemi. 
Záznamy jsou dobře definovány.

Dosažené výsledky objektovou metodou

Stránka by pro zcela automatické zpracování vyžadovala možnost vytvořit z více objektů jeden 
„superobjekt“,  aby  uživatel  nemusel  instrukce  opakovat  pro  každý  z objektů  zvlášť 
(obsah textových polí je stejný ale jsou rozděleny žánrem). Tato funkce by mohla být obsažena 
v některé z případných budoucích verzí programu. Účinnost je výtečná, efektivita díky zmíněnému 
nedostatku programu nižší.

Dosažené výsledky textovou metodou

Čtení  pomocí  instrukcí  bez  objektového  předzpracování  vykazuje  výtečné  výsledky. 
Účinnost čtení metodou instrukcí je 100%.
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Stránka s objektovým formátováním 
(Exchange - exchange.cz)

Obsah stránky

Jedná  se  o  www  stránku,  jejíž  informační  hodnota  spočívá  v  prezentaci  aktuální  hodnoty 
směnových  kurzů  nejdůležitějších  světových  měn.  Hodnoty  těchto  kurzů  jsou  prezentovány 
na stránkách  formou  objektu  –  tabulky.  Tabulka  je  velmi  dobře  formátována  a  je  vhodná 
ke strojovému zpracování.

Dosažené výsledky objektovou metodou

Testování  funkčnosti  programu  na  těchto  stránkách  prokázalo  oprávněnost  objektového 
zpracování  prezentovaných  informací.  Objekt  tabulka  v  HTML  kódu  má  jasně  definovanou 
strukturu. Tabulka se načítá zcela bez chyb.

Dosažené výsledky textovou metodou
Testování touto metodou přineslo totožné výsledky jako u objektové metody. 
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5.3. Ostatní testování

Účelem programu je zpracovat libovolnou webovou stránku jako vstup. Nelze tedy prezentovat 
pouze výsledky dosažené na vybrané množině serverů. Program byl autorem testován na mnoha 
dalších  serverech,  pouze  ne  tak  dlouhodobě  a  podrobně  jako  v  případě  výše  uvedených  testů. 
Proto zde další dosažené výsledky nejsou podrobněji rozváděny.

Další testování programu proběhlo na těchto webových stránkách.

http://www.patria.cz
(Tabulka 8 – Polské akcie)

http://www.finance.cz/home/kapitalovy_trh/data/pohonne_hmoty/
(Tabulka 5 – Ceny pohonných hmot v České republice za poslední měsíc)
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6. Otevřené problémy

Kódování češtiny

Současná  verze  programu pracuje  s  kódem stránky jako  textem,  který  si  stáhne  na  počátku 
zpracování do souboru. S tímto souborem pracuje jako kdyby byl vytvořen v poznámkovém bloku 
na lokálním disku, a nikoli s rozlišením rozsáhlé množiny různých kódování používaných pro běžné 
webové stránky. Ve výsledcích se objevují sporadické problémy s diakritikou.

Chybovost stahovací funkce 

V některých  blíže  nespecifikovaných  případech  program  nestahuje  stránky  správně. 
Program pracuje se  stránkou jako by byla  prázdná,  přestože ji  prohlížeč bez problémů zobrazí. 
Autor se domnívá, že na vině může být zpoždění vzniklé během přenosu kódu stránky. Protože se 
problém vyskytl  až  v  pozdních  fázích  vývoje  a  pouze  u  některých  serverů,  není  řešení  tohoto 
problému ve finální verzi programu nijak zvlášť. Idea o zpoždění je jen jednou z možných příčin. 
Chování  programu se  částečně  zlepšilo  vypnutím všech komunikačních programů (ICQ, Skype 
apod.).  Tuto  chybu  způsobuje  provádění  knihovní  funkce  a nebylo  v  autorových  časových 
možnostech ji lépe diagnostikovat a odstranit.

Adresace 

Program  pracuje  s  kódem  stránky,  který  získává  prostřednictvím  URL  adresy  stránky. 
Nedokáže zpracovat  stránku,  která  je  sice zobrazitelná  v prohlížeči,  ale  současně není  okamžitě 
dostupná prostřednictvím URL. Tyto stránky jsou charakteristické tím, že uživatel se na ně dostane 
sledováním posloupnosti odkazů, které svým zobrazením specificky nastavují proměnné prostředí. 
Do budoucna může být  zajímavý experiment  zjistit,  jestli  by  bylo  možno přistoupit  na  takové 
stránky pouze zopakováním této posloupnosti předcházejících stránek.

Shlukování objektů společného typu 

Jedním z cílů předzpracování stránky na objekty je, aby zpracovaný text byl formátovacími tagy 
rozdělen na nejmenší možnou míru. Přestože program dělí text jen několika „význačnými tagy“, 
dělí ho někdy nadbytečně. 

Uživatel  chce  zpracovat  určitý  text,  ale  program  ho  kvůli  některému  správcem  vloženého 
formátování  rozdělil  do  více  částí,  a  to  práci  komplikuje.  Ovlivňovat  rozdělení  textu 
ve specifických případech je nesystémové řešení. Ta správná cesta je umožnit,  aby více objektů 
sdílelo stejné instrukce, umožnit sdružování objektů do „superobjektu“, pro které uživatel instrukce 
definuje pohodlněji a pouze jednou a „členské“ objekty budou instrukce sdílet.

Nepoměr mezi obsahem a zobrazením stránky 

Výzvou do budoucna je vymyslet  metodu, která by informovala uživatele, že ne vše co vidí 
v prohlížeči je explicitně zachyceno v kódu stránky, se kterým pracuje program. Předešlo by se tak 
situaci,  kdy si  uživatel  vybere konkrétní  informace při  zobrazení  prohlížečem, ale  program mu 
v náhledu textu nebo v seznamu objektu nic takového nenabízí, to uživatele nepříjemně překvapí 
a snad může i odradit od další práce s programem.
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Nahrazení textového zpracování parserem 

Vrstva pro čtení a zpracování jednotlivých elementů stránky (textů a značek) je v současné verzi 
programu poněkud zjednodušena. Obsahuje jen zcela základní rozlišovací schopnosti pro vybrané 
elementy.  Do budoucna by bylo vhodné vytvořit  plnohodnotné  lexikální  vstupní  rozhraní  nebo 
přizpůsobit vstupní část programu pro použití plnohodnotného SAX parseru, ovšem jen pokud bude 
k dispozici  nějaký  dostatečně  odolný  vůči  chybám.  Program  by  tak  rozlišoval  mnohem  více 
elementů, a to zcela přesným zdokumentovaným způsobem.

Zajímavé může být vyzkoušet řešení prezentovaná jinými vývojáři v této oblasti [8].

Dynamický portál poskytující alternativní datový zdroj 

Do budoucna je velkou příležitostí vytvořit programem skutečné alternativní zdroje informací 
pro vybrané stránky - zpracovat  stránky programem a prezentovat  je  na dynamicky budovaném 
serveru. Do adresářové struktury by se vkládaly stejné informace jako poskytuje vybraný server 
(například www.avizo.cz), a to ve dvou podobách:

● Jako soubor s inzeráty aplikace MS Excel (ke stažení).
● Jako dynamická stránka (například prostřednictvím PHP a SQL) se základními funkcemi 
pro zpracování dat (mazání, třídění, filtrace, vyhledávání...).

Uživatel by pak stál před volbou, zda se chce jednoduše podívat na dané stránky (www.avizo.cz) 
nebo chce s poskytovanými informacemi dále pracovat, pak by použil stejná data v nové upravené 
podobě (s přidanou hodnotou).

Podpora více typů objektů 

Metoda zpracování stránky na objekty vytváří systémovou platformu pro specifické zpracování 
každého  typu  objektu.  V současné  verzi  programu jsou  podporovány  jen  dva  druhy  objektů  – 
textová pole a tabulky, které reprezentují  objekty s nejvyšší informační hodnotou pro uživatele. 
Do budoucna je  možno podporovat  mnohem více  druhů objektů.  Program může shromažďovat 
odkazy, obrázky nebo zpracovávat metainformace uvedené v hlavičce stránky.

Zajímavým experimentem může být definovat objekty podle informací pro formátování styly 
(span, div) [9].

25

http://www.avizo.cz/
http://www.avizo.cz/


7. Závěr

Cíl práce byl podle názoru jejího autora splněn. Hypotéza o zpracování webové stránky byla 
podrobena detailnímu zkoumání,  byly popsány dosažené  výsledky i  potíže,  které  se  nepodařilo 
vyřešit.  Hypotéza  byla  shledána  životaschopnou a  byly  popsány okolnosti,  za  kterých  by  bylo 
možno ji v budoucnu úspěšně nasadit do denní praxe.
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1. Úvod

Vážený  uživateli,  tento  dokument  vás  má  seznámit  s  možnostmi  využití,  hlavních  funkcí 
a ovládáním programu Beagle. 

Možná jste se už při svém "brouzdání" po internetu dostal do situace, že jste narazil na velice 
zajímavá data (sázky, sněhové zpravodajství z vašeho oblíbeného lyžařského střediska, kurzy měn,  
předpověď počasí, nabídky inzertních serverů, programy kin, divadel apod.), která jste chtěl blíže 
vyhodnotit, archivovat a následně třeba i aktualizovat, ale poskytovatel internetových stránek Vám 
to ve své aplikaci, kromě standardních funkcí prohlížeče a operačního systému, neumožnil.

Navíc Vám situaci  zkomplikuje fakt,  že Vámi požadované informace (data) bývají  zpravidla 
k dispozici  pouze  v semi-strukturované  podobě,  která  bývá  zpravidla  po  překopírování 
např. do některé z „kancelářských“ aplikací  (Word, Excel apod.) jen velice obtížně zpracovatelná 
(třídění, porovnávání, přepočty apod.). Pokud se vám přesto podaří se prokousat všemi úskalími 
spojenými s manuálním přenesením požadovaných dat, jejich přeformátováním a vyhodnocením, 
o nějaké časté aktualizaci Vámi definované podoby a struktury si však později můžete nechat jenom 
zdát. 

Posláním  programu  Beagle  je  v  maximální  možné  míře  zautomatizovat  vaši  práci 
při získávání,  analyzování,  archivaci  a  následné  aktualizaci  informací  (dat)  přímo 
z internetových aplikací  (z  obrazovky),  a  to  ve  Vámi definovaném formátu a bez potřeby 
přístupu  k  jejich  původní  podobě,  kterou  má  zpravidla  k  dispozici  pouze  poskytovatel 
internetových stránek.

Ovládání programu vychází z filosofie, kterou naprostá většina z nás používá při manuálním 
extrahování  dat  z  internetových  stránek  (zkopírovat,  vymazat  nežádoucí  data,  zformátovat, 
analyzovat a následně archivovat).

Výhodou programu Beagle je, že pomocí sady naprogramovaných instrukcí provedete všechny 
potřebné  operace  pouze  jednou.  A dokud  poskytovatel  internetových  stránek  nezmění  rozhraní 
(uspořádání  jím  prezentovaných  dat  na  www  stránkách),  můžete  vámi  definovanou  proceduru 
zpracování libovolně opakovat. Stiskem jediného tlačítka spustíte sekvenci příkazů, která by Vám 
manuálně zabrala mnohonásobně více času.

2. Princip fungování programu

● Vy program "naučíte" poznávat webové stránky, které vás zajímají. 
● Řeknete  programu,  které  části  textu  stránky  jsou  pro  vás  důležité  (to  sice  nemusí  být 

napoprvé úplně snadné, ale stačí, když to uděláte jednou).
● Sdělíte  programu  sadu  instrukcí,  jak  se  na  stránce  orientovat,  kde  se  požadovaná  data 

nacházejí, co se s nimi má provést, a to naprosto stejně jako byste to sdělovali kolegovi. 
O zbytek se pak postará program sám.

Kolegovi například řeknete: 

● "To zajímavé začíná na stránce http:\\www. ..........u nadpisu Novinky." 
● "Informace před slovem  Novinky tě nezajímají neboli vše od začátku stránek až po slovo 

Novinky můžeš smazat. Bezprostředně za slovem Novinky začínají data, která by tě mohla 
zajímat.  Může  se  jednat  například  o  přehled  výrobků,  kdy  každý  výrobek  je  uveden 
na samostatném řádku spolu s údaji o počtu kusů na skladě, o výrobci, ceně atd.“

● Na stránce http:\\www. .......... je celkem 20 řádků.
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Stejné informace potřebuje znát i program Beagle:

● Požadované informace jsou na serveru, jehož název je http:\\www. ..........
(Program se připojí na stránku a uloží si data v operační paměti ve formátu HTML.)

● Smaž vše od začátku stránky až po slovo Novinky.
● Přečti vše například až po znakovou sekvenci ",-Kč".
● To opakuj  20x.

Není to snadné? Program Beagle a jeho autor vám přejí mnoho zábavy, poučení a zisku.

3. Instalace

Program nevyžaduje speciální instalaci, postačí vytvořit prázdný adresář např. s názvem Beagle 
a do  tohoto  adresáře  překopírovat  soubor  OKNO.EXE.  Program  nezasahuje  do  systémových 
registrů a lze jej kdykoli odstranit pouhým smazáním adresáře.

4. Ovládání programu
4.1. Základní obrazovka

Po spuštění programu se objeví následující obrazovka:

Pokud spouštíte program poprvé, objeví se oznámení "Nenalezen soubor se známými servery,  
zakládám nový......)", postačí potvrdit OK.
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4.2. Popis tlačítek základního menu programu

V levé části okna programu najdete seznam (při prvním spuštění je rámeček prázdný) všech vámi 
doposud zpracovaných internetových serverů (zdrojů,  stránek).  V pravé části  pak vidíte celkem 
4 velká obrázková tlačítka, která umožňují přístup k nejdůležitějším funkcím programu:

Editace serveru – jestliže zvolíte v hlavní nabídce <Nový server> a editujete ho, 
definujete tak server zcela nový. Následující dialog umožňuje zadání adresy serveru 
(zdroje  dat),  který  hodláte  zpracovávat,  a  to  včetně  definování  sady  pravidel, 
která program použije, aby mohl získat data, která požadujete. Jestliže následující 
dialog pro definici ukončíte „Storno“, žádný server do seznamu nepřibude, všechny 

případné vložené informace budou smazány. Jinak tato funkce umožňuje měnit  již existující sadu 
pravidel, která byla v minulosti pro server definována výše uvedeným způsobem. Tlačítko využijete 
například když se změní vaše požadavky na stažení nebo podoba stránek.  (Správci serveru podobu 
svých  stránek  mění  jen  zřídka,  ale  někdy  ano.  Pak  je  třeba  zkontrolovat  celou  sekvenci  
na rozpoznání předmětné stránky. Změna provedená správcem serveru může být natolik markantní,  
že je výhodnější vytvořit pravidla znovu .)

Smazání serveru – funkce umožňující odstranění libovolného serveru ze seznamu
vlevo.  Před  smazáním  serveru  se  ujistěte,  že  chcete  definici  vybraného  serveru 
opravdu smazat. Proces smazání je totiž nevratný. 

Stažení – tlačítko umožňující opakované stažení dat ve vámi definovaném formátu. 
Jedná se o hlavní funkci programu. Na jedno kliknutí získáte požadované informace. 
(V závislosti na kvalitě a rychlosti vašeho internetového připojení je potřeba se 
obrnit určitou dávkou trpělivosti. Když program dokončí zadaný úkol, automaticky 
se otevře okno pro manipulaci se získanými daty).

Historie     - tato funkce umožňuje správu (zobrazení a případné smazání) archivo- 
vaných dat (stažených informací). Soubory jsou označeny jménem a datem pořízení.

Tlačítko „Konec“ slouží pro ukončení programu.
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4.3. Definice nového serveru

První řádek označený "Název serveru" slouží k pojmenování zpracovávaného serveru. Název je 
očekáván pouze jednoslovný (můžete použít například podtržítko místo mezery).

Ve  druhém  řádku  označeném  "URL"  je  potřeba  zadat  URL adresu  serveru,  který  hodláte 
zpracovat.  Pozn.  S  úspěchem  můžete  použít  standardní  funkce  Windows  Ctrl-C  (vložení  
do schránky) a Ctrl-V (vložení textu ze schránky) pro přenos URL adresy z vašeho prohlížeče.

Když je formulář prázdný, může vás překvapit, že řádek URL obsahuje zavináč. Zavináč není 
v adrese povinný. Jednoduchou stránku stáhnete tak, že adresu přímo z prohlížeče okopírujete sem. 
Možnosti programu jsou ale širší.

Zavináč v URL vám poskytne  možnost  ušetřit  si  práci.  Pomocí  zavináče můžete  v adresách 
definovat  cyklus  například když má URL tvar:  www … .cz/stranka1.htm a vy chcete  stáhnout 
všechny až do stránky www … .cz/stranka10.htm. S úspěchem si tak ušetříte práci,  když namísto 
čísla  v  adrese,  které  jediné  se  mění  (program umí  pracovat  pouze  s  číslem a pouze  s jedním, 
jiné části  adresy  neumí  měnit)  vložíte  zavináč  a  pomocí  zbylých  třech  polí  nastavíte  cyklus. 
(Pro uvedený příklad bude URL mít tvar: www.server.cz/stranka@.htm)

Funkce tlačítka „Preview“ se liší v závislosti na módu práce programu. O tom co je mód práce 
programu více u políčka „Interpretovat pouze textově“.

Jestliže program pracuje v textovém módu, slouží funkce především pro připomenutí vizuální 
podoby stránky, která se hodí při definování instrukcí, a také předchází chybě v zadání adresy.

Jestliže  program pracuje  v  objektovém módu,  otevře  se  náhled  na  upravenou  požadovanou 
stránku – objekty, které na ní program nalezl a ty, které umí zpracovat označí malým červeným 
bodem. Informace o objektu lze získat přejetím myši přes tento bod. Protože informační body se 
přidávají do stránky dodatečně a mají jisté, i když malé rozměry, formátování stránky se částečně 
poškodí.
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Následující řádky nazvané "Od", "Do" a "Krok" slouží pro definování rozsahu zpracovávaných 
stránek.  Použijí  se  v případě,  že  URL adresa obsahuje znak @ pro proměnnou označující  číslo 
stránky, které používá správce internetové aplikace. Nebuďte překvapeni nedostupností těchto polí 
pokud URL neobsahuje znak zavináč, dostupnost se podle tohoto znaku mění automaticky.

Tlačítka "Test" v pravé části  okna slouží k tomu, abyste si  kdykoli  mohli  ověřit,  jestli  vámi 
zadané adresy jsou funkční – přesněji že jste správně definovali meze číslování. První test vloží 
hodnotu „Od“ do URL na místo zavináče a tuto adresu se pokusí zobrazit. Druhý test udělá totéž 
s hodnotou „Do“.

Stav zaškrtnutí  políčka „Interpretovat pouze textově“ rozhoduje o módu, ve kterém program 
pracuje. Jestliže je zaškrtnuto, program pracuje v textovém módu, jestliže zaškrtnuto není, program 
pracuje v objektovém módu. Vysvětleme nyní rozdíl v jejich použití.

Program pracující v objektovém módu se snaží ušetřit co nejvíce práce při zadávání instrukcí 
pro zpracování.  Před  tím  než  nějaké  instrukce  vůbec  budete  definovat,  program  shromáždí 
informace o všech objektech, které na požadované stránce zjistil, a ty vám nabídne. Může se tak 
ušetřit několik instrukcí pro „skok“ na daný objekt, objekt tabulka se dokonce dokáže zpracovat 
automaticky. 

Nalezené  objekty  můžete  zařadit  mezi  objekty  ke  zpracování  pomocí  tlačítka  „Přidat“. 
Abyste měli  neustálý  přehled,  se  kterým  objektem  právě  pracujete,  funkce  „Preview“, 
kterou aktivujete stiskem tlačítka vedle adresy stránky, vám zobrazí danou stránku se zvýrazněním 
všech nalezených objektů. 

Tlačítko  „Instrukce“  je  přístupné  pouze  v  textovém  módu  –  slouží  k  definování  instrukcí 
pro zpracování celé stránky, bez rozdělení na objekty. Celá stránka je objekt textové pole.

Tlačítko  „Přidat“  vyvolá  dialog,  kterým  můžete  přidat  další  objekt  mezi  objekty  zařazené 
ke zpracování. O který objekt se jedná se můžete před jeho přidáním informovat pomocí funkce 
„Preview“. Funguje pouze v objektovém módu. 

Tlačítko  „Odebrat“  odebírá  objekt  ze  seznamu  objektů  ke  zpracování.  Funguje  pouze 
v objektovém módu.

Tlačítko „Details“ funguje pouze v objektovém módu. Každý objekt, který zařadíte do seznamu 
pro zpracování, můžete prozkoumat detailněji pomocí tohoto tlačítka. Jestliže aktivujete „Details“ 
u objektu textové pole, objeví se vám dialog pro zadání podrobnějších instrukcí potřebných pro jeho 
zpracování. Instrukce vytvoříte ve spolupráci s funkcí „Preview“ na novém dialogu. 

Pokud  aktivujete  „Details“  na  tabulce,  program  se  pokusí  zjistit  nejpravděpodobnější  počet 
sloupců této tabulky a zařadí do výsledku všechny řádky odpovídající tomuto počtu. Výslednou 
načtenou tabulku program okamžitě zobrazí.

Jestliže tento dialog ukončíte stiskem „OK“, všechny provedené změny nebo definice nového 
serveru se uloží. Pokud ukončíte dialog stiskem „Storno“, provedené změny se neuloží, v případě 
definice zcela nového serveru se tento smaže a nepřidá se do seznamu v hlavním menu.
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4.4. Definování instrukcí pro stažení

4.4.1. Editační pole dialogu instrukcí

Operace – umožňuje vybrat druh operace, která se má na textu provést.
Argument –  jedná  se  o  volbu  argumentu  operace,  pokud  je  argument  vyžadován. 
(Operace „Začni  nový  záznam“  a  „Ukonči  záznam“  argument  nemají,  operace  skoku 
„Návrat v instrukcích“ očekává dvě informace oddělené znakem |. Tvar argumentu pro skok pak 
je (záporné číslo, skok o kolik zpět) | (kladné číslo, počet opakování).
Typ – mají ho pouze instrukce čtení. Sděluje nám, jaký typ informace instrukce načetla, aby se 
s ním  dále  mohlo  korektně  nakládat,  například  při  třídění.  Připomeňme,  že alfabetické 
a numerické porovnání se liší.
Název – jedná se o název „sloupce“, který daná instrukce definuje, pokud je součástí záznamu. 
Použije se později při zobrazení výsledků.
Úvodní a uzavírací tag – uvozující a uzavírací řetězec, který se ukládá při exportu stažených dat 
do .TXT nebo .HTM souboru. Umožňuje vám velice podstatně ovlivnit formátování výsledného 
dokumentu tak, aby byl připraven rovnou pro prezentaci.
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4.4.2. Tlačítka dialogu instrukcí

Tlačítka (nad seznamem)

Nahoru – označenou instrukci v seznamu posune o pozici výše.
Dolů – označenou instrukci v seznamu posune o pozici dolů.
Změnit –  jestliže  vyberete  v  seznamu  nějakou  instrukci,  její  údaje  se  automaticky  vyplní 
do editačních polí. Když nějakou hodnotu změníte, tak poklepáním na „Změnit“ zanesete změny 
do seznamu instrukcí. Jinak jsou bez využití vymazány při další operaci. (Analogie s tlačítkem 
„Přidat“, nepřidává nakonec, ale na specifikovanou pozici).
Přidat – přidá instrukci nastavenou podle editačních polí na konec seznamu.
Odebrat – odebere instrukci ze seznamu.

Tlačítka (pod seznamem)

Načíst – umožňuje načíst seznam instrukcí, které jste si někdy dříve uložili.
Uložit  –  umožňuje  uložit  definovaný  seznam  instrukcí  (záloha  nebo  pozdější  použití 
u podobného serveru).
Storno –  poklepáním  na  tlačítko  „Storno“  jsou  zadané  informace  ztraceny  a  vracíte  se 
na předchozí  dialog  (definování  adresy  a  objektů).  Jestliže  jste  vkládali  instrukce  zcela 
od začátku, žádné nyní definovány nebudou, jestliže jste starší instrukce editovali, budou nyní 
uloženy ve stavu před poslední editací.
OK – všechny změny nebo zcela nové instrukce jsou uloženy a vracíte se na předchozí dialog 
(definování adresy a objektů).
Preview – možná nejdůležitější a takřka magické tlačítko. Použijte ho vždy, když si nebudete 
vědět  rady,  jak byste  měli  pokračovat.  Funguje  dokonce tehdy,  když nemáte zadánu žádnou 
instrukci. „Preview“ prostě funguje vždy. „Preview“ funguje takto: Připojí se na adresu, kterou 
jste  zadali  na předchozím dialogu,  a  stáhne text  stránky,  pokud pracujete  v  textovém módu, 
nebo pracujete jen s vybraným textem, pokud pracujete v objektovém módu. Zobrazí se vám dva 
soubory:  zbytek_stránky.txt  a  nactena_data.txt.  Podle  toho,  co  tyto  soubory  v  každé  chvíli 
obsahují, budete řídit své další kroky.

Soubor nactena_data.txt obsahuje data, která program na základě vašich instrukcí úspěšně načetl. 
Jestliže jste ještě žádnou čtecí instrukci do seznamu nevložili, pak by tento soubor měl být prázdný. 
Při  poklepání  na  „Preview“,  ihned po  otevření  okna  a  bez  jakýchkoli  instrukcí  je  soubor  také 
prázdný a nemělo by vás to zneklidňovat.

Ve chvíli, kdy již zadáte nějaké čtecí instrukce, by se měl soubor postupně plnit. Jeho obsah se 
řídí následujícími pravidly. Každá čtecí instrukce rovná se jeden řádek souboru, výjimkou jsou data 
delší než jeden řádek, která se vám v editoru rozdělí na více řádků.

Řádek vypadá takto: vloží se obsah pole „Úvodní tag“, vloží se samotná data a nakonec se vloží 
„Uzavírací  tag“.  Nyní  vidíte,  jak  přesně  slouží  tagy  k  formátování.  Využití  najdou  například 
při „ručním“ exportu do SQL nebo jiných formátů.

Volné  řádky  ve  výsledném  souboru  se  řídí  použitím  „záznamu“  ve  vašich  instrukcích. 
Za každým záznamem se automaticky odřádkovává.

Soubor zbytek_stranky.txt vám má sloužit k tomu, abyste dokázali přesně sledovat pohyb „čtecí 
hlavy“ v souboru, odkud je text instrukcemi zpracováván. Představte si, že „čtecí hlava“ je úplný 
začátek tohoto souboru a to, co má před sebou ke zpracování je text, který v souboru vidíte.
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4.4.3. Popis všech dostupných instrukcí

Přečti až do ...
Prochází textem analyzované stránky tak dlouho, až nalezne požadovaný řetězec specifikovaný 

v řádku "Argument". Výsledkem je, že "kurzor čtení" se dostane bezprostředně za hledaný řetězec 
a načtený text se ukládá, kromě slova v argumentu.

Smaž ... znaků,      Smaž ... slov,      Smaž ... řádků  
Od aktuální pozice v textu smaže počet znaků, slov či řádků specifikovaný v řádku "Argument". 

Slova jsou oddělena mezerou,  bez ohledu na logiku textu.  Všechno do mezery je  jedno slovo, 
následuje mezera, a pak už čteme další slovo.

Smaž všechno před ...
Analogie instrukce „Přečti do...“, pouze neukládá to co přečetla.

Přečti ... znaků, Přečti ... slov, Přečti ... řádků
Od aktuální pozice v textu přečte počet znaků, slov či řádků specifikovaný v řádku "Argument". 

"Kurzor čtení" se pohybuje stejně jako u mazání, rozdíl je v tom, že instrukce smazání okamžitě 
zahodí to, co přečetla, ale instrukce čtení to ukládá. 

Jestliže  vytváříte  logické  záznamy (tabulku),  tak  jedna  instrukce  čtení  naplní  jedno  políčko 
v řádku a sloupci. Každý záznam tvoří jeden řádek a společná instrukce čtení ve všech záznamech 
definuje sloupec tabulky.

Protože přečtená data jsou určena pro následné zpracování (filtrování, třídění, apod.),  je nutné 
pro ně definovat další informace. 

Na  řádku  označeném  "Název  položky"  můžete  definovat,  !!!!  ale  pouze  jednoslovně  !!!!, 
název položky (sloupce), do které bude část  rozpoznaných dat uložena pro budoucí zpracování. 
Pozn. Místo mezery užijte například podtržítko.

Na řádku "Typ načtené položky" pak sdělíte programu, zda načítaná posloupnost znaků bude 
typu "číslo" nebo "řetězec". Tato informace slouží zejména pro budoucí zpracování stažených dat 
(třídění, vyhledávání, porovnávání apod.), kde se rozlišuje numerické a alfabetické porovnání. 

"Typ načtené položky" také definuje, jaké operace je možno s daty při zpracování provádět (jestli 
je číslo z nějakého rozsahu, jestli řetězec obsahuje nějaké slovo apod.).

Smaž všechno od ... až do konce
Počínaje slovem specifikovaným v "Argument" smaže vše až do konce analyzovaného textu.

Začni nový záznam, Ukonči záznam
Umožní vám logicky sdružit načítané informace do jednoho záznamu (řádku tabulky). Instrukce 

vkládají do výsledného souboru  prázdné řádky. Jsou hlavním nástrojem pro vytvoření tabulky.

Návrat v instrukcích o ... | ...
Instrukce umožňuje definovat v programu cyklus. Můžete tak opakovat část instrukcí, aniž byste 

je museli opisovat. 
První  argument  je  vždy záporné číslo  a  udává.  o  kolik  instrukcí  se  má program v seznamu 

instrukcí vrátit. Musí platit: První argument přičtený k pořadovému číslu uvedenému před příkazem 
"Návrat     v  instrukcích  o  ...  |  ..."  musí  odpovídat  pořadovému  číslu  uvedenému  před  instrukcí,   
na     kterou se má program vrátit.  

Ve variantě „Návrat v instrukcích, kolikrát“ je druhý argument číslo udávající počet opakování.
Ve variantě „Návrat v instrukcích, zastav na slově“ je druhý argument slovo, na kterém se program 
zastaví,  když  takové  slovo  přečte.  Spolu  s  instrukcemi  "Začni  záznam"  a  "Ukonči  záznam" 
představuje tato funkce další z klíčových nástrojů pro zápis analyzovaných dat do tabulky.
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4.5. Stažení serveru 

Vyberte server, který chcete stáhnout, v seznamu vlevo v hlavním menu a poklepejte na tlačítko 
„Stáhnout“.  Program  vás  bude  podobně  jako  u  funkce  „Preview“  informovat  o  tom,  co dělá. 
Průběh stahování můžete kdykoli přerušit pomocí tlačítka „Storno“ na informačním dialogu. 
Po dokončení stahování budete informování a dotázáni, jestli si přejete stažená data zobrazit. Zdá se 
to být zbytečná otázka, ale pokud si jen přejete udržovat si o serveru přehled (například každý den), 
ale  vyhodnocení  získaných  dat  se  věnujete  jednou  měsíčně,  tak  nebudete  studovat  data  nyní. 
Při práci v objektovém módu programu se vytváří nová položka pro každý objekt. 

4.6. Zobrazení výsledků

Pokud jste průběžně používal funkci "Preview", neměl by pro vás být výsledek stažení velkým 
překvapením.  Rozdílný  je  pouze  fakt,  že  předtím  vám  program  ukazoval  jednoduchý  soubor, 
zatímco nyní můžete s výsledky skutečně nějak „pracovat“ v komfortnějším rozhraní. 

Okno s výsledky procedury "Stažení" vypadá následovně:

4.6.1. Filtrování zobrazených dat

Pomocí rozbalovacího seznamu vpravo nahoře můžete data setřídit podle vybraného sloupce. 
Jestliže  se  vám výsledek nezdá  správný,  je  to  pravděpodobně  způsobeno  tím,  že  jste  ve  čtecí 
instrukci pro tento sloupec zaměnili „číslo“ a „řetězec“ a proto se porovnání provádí jinak.

Kvůli  budoucímu  rozvoji  programu  se  informace  o  sloupcích  ukládají  spolu  s  daty, 
takže nepomůže pouze změna typ v instrukcích tohoto serveru. Aby sloupce fungovaly správně, 
musíte podle změněného seznamu instrukcí server stáhnout znova. Pak už se změna projeví.
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Popis tlačítek dialogu pro definici filtru:

Načíst – umožňuje načíst dříve definovaný filtr, typicky standardní, který používáte pro tento 
server „pokaždé“ a uložili jste ho při prvním použití.
Uložit – umožňuje uložit filtr pro opakované použití jindy.
Přidat – přidá instrukci pro filtraci do seznamu.
Odebrat – odebere označenou instrukci ze seznamu.
Potvrdit – způsobí, že zobrazená data jsou zfiltrována dle zadaných kritérií.
Storno – opustí dialog, definované instrukce mizí, načtená data se nefiltrují.

Poznámka: Filtr funguje „case-sensitivně“, rozlišuje velká a malá písmena, pokud to nebudete 
mít na paměti, budou vám mizet data, o kterých jste přesvědčeni, že jste je  nechtěli zahodit.
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4.6.2. Export zobrazených dat

Program poskytuje  pro  zpracování  dat  jen  některé  běžné  funkce.  Je  vysoce  pravděpodobné, 
že budete chtít načtená data editovat v jiném prostředí. A co je mnohem důležitější, pravděpodobně 
budete načtená data používat jako vstup pro jiné programy, proto si je chcete uložit mimo program.

Je nutné předem zdůraznit, že exportovaná data nelze načíst zpět. Neznamená to, že z programu 
zmizí, ale že data, která jste exportovali pro práci v jiném programu, už nemůžete s provedenými 
změnami vrátit sem. 

Možnosti exportu:

Webová stránka (.HTM) – výsledkem je stránka zobrazitelná ve webovém prohlížeči, data jsou 
formátována do tabulky.

Textový soubor (.TXT) – výsledkem je stejný soubor jako při funkci „Preview“, tedy soubor  
oddělující záznamy mezerou a každý řádek tvoří trojice „Úvodní tag“, data a „Uzavírací tag“.

Soubor s oddělovačem (.CSV) –  soubor vhodný pro import dat například do MS Excelu.

4.7. Historie (Dříve zaznamenaná data)

Po stisku tlačítka "Historie" v hlavním okně programu se objeví následující okno:

Tato část programu vám umožní standardním způsobem pracovat (zobrazovat a mazat) s daty 
staženými programem Beagle. Důležitým rysem zde je fakt, že můžete označit více položek pomocí 
myši a klávesy SHIFT.

Popis tlačítek historie

Zobrazit – zobrazí označené záznamy ve stejném okně, jako byste data právě stáhli a potvrdili, 
že je chcete zobrazit (více pomocí klávesy SHIFT).
Odstranit – odstraní !!! nevratně !!!  označené záznamy (více pomocí klávesy SHIFT).
Storno – vrátí vás do hlavního menu

39



4.8. Pokročilé použití historie

Dostáváme se k jedné z největších deviz programu Beagle. Díky jednoduchosti  získání další 
(aktuální) verze dat můžeme data shromažďovat téměř libovolně. Jak se v nich potom ale vyznat? 
Ručně by se nám to dařilo asi jen stěží a opět s velkými „náklady“.

Jak už bylo řečeno, dialog „Historie“ umožňuje zobrazit více dat pomocí označení více položek 
a kliknutí na „Zobrazit“. Kýžený efekt se dostaví, ale pouze tehdy, když data, která chceme zobrazit 
společně, spolu korespondují – pocházejí z téhož zdroje, jsou organizovány do stejných sloupců. 
Pokud tomu tak není, program vás upozorní, že taková data spolu nemůže otevřít a otevře pouze ta, 
která načetl do prvního konfliktu.

Pokud jsou všechna data „stejného typu“, program je zobrazí společně ve výsledkovém okně. 
Díky uvedení data a času získání je od sebe lehce odlišíte.

Závěry pak můžete dělat snadno:
Když si setřídíte data podle nějakého řetězce, kterým jsou řádky pojmenovány (například kód 

měny z následujícího příkladu), tak u sebe máte všechny podobné položky a jednoduše můžete dělat 
závěry (například kurz dolaru se pro mě zlepšuje posledních 14dní).

Analogicky  můžete  postupovat  pomocí  filtrace.  Pokud  se  zajímáte  kurz  dolaru,  tak  můžete 
pomocí filtru vyřadit všechny položky, kromě dolarových a pracovat jen na nich. Setřídíte je podle 
kurzu a hned vedle opticky otestujete, jestli směr kurzu koresponduje s časovou posloupností.
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5. Příklad k testování
(Příklad jak získat informace o kurzovním lístku ze serveru exchange.cz)

A. Zmáčkněte tlačítko vytvořit nový server.

B. Do pole URL vložte adresu: http://exchange.cz.

Zmáčkněte poprvé tlačítko „Preview“ (žádné instrukce jste doposud nezadal), v „Poznámkovém  
bloku“  se  vám  otevřou  dvě  okna,  jedno  s  názvem  nactena_data.txt  (pokud seznam  instrukcí 
neobsahuje žádný příkaz "Přečti......" je okno prázdné), druhé okno s názvem zbytek_stranky.txt, 
které obsahuje text v té podobě, jak jej poprvé vidí program Beagle. 

C. Nyní definujme instrukce pro zpracování načteného textu, abychom se dostali k datům, která nás 
zajímají, tedy ke kurzovnímu lístku.

Těsně před samotnými daty jsou na stránce uvedeny názvy sloupečků. Dá se tedy očekávat, 
že v kódu stránky, který se vám otevřel, budou tyto dvě věci také těsně následovat. 

Buď jen jednoduše vizuálně nebo pomocí funkce vyhledávání v textu poznámkového bloku se 
podíváme, kde se nachází slovo "VIP" (je v textu uvedeno pouze jednou, a poskytne nám proto 
velmi spolehlivé vodítko).

…měna
nás.
valuty do 100&nbsp;000,-&nbsp;Kč
valuty VIP
  
  
nákup
prodej
nákup
prodej
  
 
    
USD...

Po letmém prozkoumání obsahu okna "Zbytek stránky" zjistíme, že před slovem "VIP" není 
žádná část textu, který nás zajímá tj. nejsou tam žádná data z kurzovního lístku.

Naše první instrukce tedy bude: Ignoruj vše až do "VIP." 
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A opět stiskneme tlačítko "Preview". Objeví se následující text:

  
  
nákup
prodej
nákup
prodej
  
 
    
USD

Po slově "VIP" ještě zůstal zbytek řádky a do informace, která už nás zajímá (tedy do názvu 
první měny) zbývá dalších devět řádků. Celkem tedy potřebujeme vymazat 10 řádků, abychom se 
"kurzorem čtení" dostali na řádek USD

Instrukce číslo dvě je tedy: Smaž 10 řádků.

Nyní řádek, který přečteme, bude obsahovat pouze název první měny z nabídky směnárny.
Názvy se opakují a my potřebujeme vědět, k čemu se čísla vztahují. Je vidět, že název měny je 

povinnou součástí  "logického  záznamu".  Proto  než  cokoli  přečteme,  začneme logický záznam. 
Instrukce číslo tři zní: Začni nový záznam.

Kurzor pro čtení je nyní na začátku následující sekvence znaků.

USD
1
23,40
23,80
23,500
23,700

Nyní chceme přečíst všechny údaje o kurzech, celkem je to 6 položek. První položka je název 
měny. Druhá položka je počet jednotek dané měny za uvedenou částku v kurzech. Následují 4 čísla 
značící samotný kurz pro nákup a prodej.

Na řádku se nevyskytuje žádný text, který by překážel. Proto přečteme 6 položek (řádků). 
Instrukce číslo 4 až 9 zní: Přečti řádek (argument 1)
Pojmenujeme si je tak, jak to vidíme v kurzovním lístku, abychom si ho potom mohli kdykoli 

programem sestavit zpět do prezentovatelné podoby (Pojmenování sloupců je pouze jednoslovné 
a pomocné). 

Nástroj,  který  vám umožní  lépe  formátovat  lístek  v  textové  podobě,  je  "Úvodní  tag"  (text) 
a "Uzavírací tag" (opět text). Znaky, slova, která zde zapíšete, se vloží před a za název položky. V 
následujícím příkladu jsme použili následující "Úvodní tagy"

Kód měny:USD
Jednotky:1
Nákup do 100 tis. korun:23,40
Prodej do 100 tis. korun:23,80
Nákup VIP:23,500
Prodej VIP:23,700
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Doposud jsme přečetli všechna data jednoho "záznamu" (řádku) pomyslné tabulky. Ostatní řádky 
budou vypadat stejně.

USD
1
23,40
23,80
23,500
23,700
  
 
    
EUR
1
28,40

Nyní se ještě musíme dostat do stavu, ve kterém začíná záznam. Podívejte se, jak záznam začíná 
neboli  jaká je jeho první instrukce "Načti jeden řádek". To znamená, že program očekává, že přímo 
před ním je už další kód měny. Pomocí funkce „Preview“ ovšem vidíme, že ještě zbývá přeskočit 
3 řádky než budeme bezprostředně před dalším kódem měny.

Instrukce 10 tedy zní: Smaž tři řádky.

EUR
1
28,40
28,80
28,500
28,700
  
 
    

Nyní jsme ve správné pozici, abychom mohli číst další záznam. Proto ještě musíme uzavřít ten 
starý. Instrukce jedenáct zní: Ukonči záznam.

Máme  všechno  promyšlené  tak,  že  nyní  můžeme  znova  zopakovat  posledních  9  instrukcí 
a získáme přečtený druhý řádek tabulky, tentokrát pro Euro. Ovšem nebudeme přeci instrukce psát 
znovu, když už jsme je jednou zadali a také skutečnost, že je každý záznam stejný nám umožňuje 
na data pohlížet jako na tabulku, která má definovány sloupce. 

Abychom to  logicky  podtrhli  a  ušetřili  si  práci,  použijeme  instrukci  skoku,  kterou  najdeme 
v seznamu instrukcí pod označením "Návrat v instrukcích o ... | ...".

Její skutečný význam spočívá v tom, že vezmete už nějaký zapsaný blok instrukcí a okopírujete 
ho na konec seznamu, ale bez manuálního opisování. Podívejme se, jak se tato instrukce použije. 

Řekli  jsme,  že bychom mohli  znovu provést  posledních devět  instrukcí.  Víme tudíž  přesně, 
kolik instrukcí  je  potřeba  k  přečtení  jednoho  záznamu.  Přesně  o  tolik  instrukcí  se  chceme 
v programu vrátit. U instrukce "Návrat v instrukcích o ... | ..." tedy vložíme jako první argument 
číslo -9. Číslem -9 řekneme programu vrať se na instrukci o devět míst zpět. Ale pozor, počítá od 
čísla, které bude mít instrukce skoku ve chvíli, kdy se objeví v seznamu, v našem případě bude mít 
v seznamu instrukcí pořadové číslo 12 a my se chceme vrátit na instrukci číslo 3, rozdíl je tedy 12-
3=9).Nyní vložte oddělovací znak " | ".

Druhá část argumentu říká, kolik záznamů si přejeme přečíst pomocí této čtecí smyčky.
Máme v lístku 14 měn. Jednu jsme přečetli při definování instrukcí pro čtení prvního záznamu. 
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Zbývá tedy 13 (=14-1). Potřebujeme tudíž smyčku pro čtení opakovat ještě 13x.
Celá poslední instrukce tedy říká: Skoč 13x o 9 instrukcí zpět. ( -9 | 13)

Po  provedení  výše  uvedených  instrukcí  zůstane  v  souboru  zbytek_dokumentu.txt  pouze 
neužitečná část informací:

  

&nbsp; devizy &nbsp; |     &nbsp; zasílání kurzovních lístků &nbsp; |     &nbsp; kolik.cz - 
srovnání kurzů bank &nbsp;

  
  
  
Kurzový kalkulátor
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