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1. Úvod 
V současné době jsou údaje o osobách, jejich zájmech a rodinných či přátelských 

vztazích považovány za velmi cenné informace. S nástupem a rozvojem sociálních sítí 

si stále více lidí vytvořilo elektronický profil, který uživateli umožnuje sdílet osobní 

údaje a významné životní události, zveřejňovat soukromé fotografie, komunikovat 

s kamarády a seznamovat se s novými osobami. U většiny sociálních sítí jsou zveřej-

něné informace dostupné nejen všem kontaktům, ale i provozovatelům sítě a jejich 

partnerům. Takto získaná data umožnují monitorovat chování uživatelů a využití vý-

sledků v mnoha oblastech. Například metodami data miningu lze z poskytovaných dat 

odvodit hodnotné souvislosti a znalosti a začlenit je do marketingu. To napomáhá vy-

tvořit zacílené reklamní kampaně, a to na základě věku, pohlaví, rodinného stavu, zá-

jmů a předchozích aktivit uživatele. Další méně známé využití zveřejněných dat a me-

zilidských vztahů je předcházení kriminalitě a vyšetřování, kterými se zaobírají policie 

a zpravodajská služba. 

Bezpečnostní informační služba (BIS) [1] je zpravodajská instituce České repub-

liky. Služba je řízena a kontrolována vládou českého státu. Informace získané z veřej-

ných a neveřejných zdrojů jsou předávány prezidentovi republiky, vládě a policejním 

orgánům. Úkolem zpravodajské služby je analyzovat a vyhodnocovat shromážděné 

informace a eliminovat rizika ohrožující stát a život občanů. Na rozdíl od policie, která 

vyšetřuje již spáchaný trestný čin, má zpravodajská služba předvídat, eliminovat 

možné hrozby a varovat státní orgány. Podle zákona o zpravodajských službách České 

republiky se BIS zabývá terorizmem, aktivitami ohrožujícími bezpečnost státu, čin-

ností cizích zpravodajských služeb, aktivitami organizovaného zločinu, ochranou uta-

jovaných informací a kybernetickou bezpečností.  

BIS spolupracuje s agenty, kteří poskytují cenné informace o osobách a aktivitách 

ohrožující bezpečnost a ekonomické zájmy státu. Agentem může být pouze občan 

České republiky a jeho identita není vyzrazena za žádných okolností. U BIS vykoná-

vají důležitou práci i analytici, kteří mají za úkol organizovat, analyzovat a vyhodno-

covat získané informace. Analytici pracují s databázemi, kam jsou ukládány objekty a 

souvislosti mezi nimi. V databázi se nacházejí různé typy objektů, např. osoba, adresa, 

firma, dokument, vozidlo, atd. Vazby mohou vyjadřovat jakýkoliv typ vztahu mezi 

dvěma objekty, např. sourozenectví, vlastnictví, zaměstnavatelský vztah, atd. Při ana-

lýze je zkoumaná část dostupných dat vizualizována pomocí sítě, kde uzly reprezentují 

objekty a vazby mezi nimi jsou znázorněny hranami.   

Před více než 10 lety vytvořili programátoři BIS software pod názvem AISU. Díky 

tomu, že nabízí širokou škálu funkcionalit, je nezbytnou součástí práce nejen analy-

tiků, ale i ostatních zaměstnanců. Analytická část stávajícího softwaru umožnuje vy-

kreslení, analýzu a správu sítě, tj. přidání, mazání a úpravu uzlů a hran. Další části 

zajišťují komunikaci mezi zaměstnanci a podporují administrativní úkoly a různé čin-

nosti zpravodajské služby. Analytici BIS postupem času zjistili, že použitý software 

má mnoho nedostatků a některé funkcionality nepracují dokonale. Například při vy-

kreslení menší sítě (cca 10 uzlů) se uzly překrývají a zobrazený graf je nepřehledný. 
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Kromě toho je architektura celé analytické části komplikovaná a při implementaci jed-

notlivých funkcionalit jsou použity nevyspělé nebo neefektivní algoritmy, např. hle-

dání nejkratší cesty je implementováno prohledáváním do šířky. Navíc neexistuje 

k stávajícímu softwaru AISU ani programátorská, ani uživatelská dokumentace, proto 

je jeho údržba problematická. Z uvedených důvodů se BIS rozhodla o nahrazení ana-

lytické části softwaru novou a modernější aplikací.  

Cílem této práce je navrhnout a vytvořit softwarový prototyp, který využívá stá-

vající způsob reprezentace dat a poskytuje vzorové řešení problémů vyskytujících se 

v analytické části softwaru. Kromě toho má řešení podporovat nové operace nad gra-

fem a nabízet snadno ovladatelné uživatelské rozhraní, které obsahuje podobné kom-

ponenty jako stávající aplikace. Při realizaci uvedených cílů a vývoji softwaru budeme 

postupovat podle standardního modelu softwarového inženýrství. Nejdřív se sezná-

míme se stávající aplikací včetně struktury dat, a analyzujeme požadavky BIS. Vzhle-

dem k tomu, že dokumentace softwaru neexistují a aplikace není externě k dispozici, 

bude tato fáze vyžadovat intenzivní komunikaci se zástupcem BIS. V následující fázi 

navrhujeme architekturu a vyzkoušíme dostupné knihovny, které umožnují vizualizaci 

velkých grafů. Dále implementujeme jednotlivé moduly architektury a představíme je 

zástupci BIS. Po testování předáme zákazníkovi řešení, které bude dále rozšiřováno 

o bezpečnostní prvky a udržováno programátorem BIS. 

V následující kapitole představujeme stávající aplikaci a popisujeme dostupná 

data. V druhé části kapitoly uvedeme požadavky projektu a vytvoříme diagram a scé-

náře případů užití. V třetí kapitole se zaměříme na architekturu aplikace a představíme 

vyzkoušené knihovny. Čtvrtou kapitolu věnujeme programátorské dokumentaci. 

Nejdřív vysvětlíme postup spuštění aplikace a dále popíšeme implementační detaily 

všech modulů. V páté kapitole uvedeme uživatelskou dokumentaci a představíme apli-

kaci z uživatelského pohledu. V šesté kapitole se zabýváme testováním aplikace. V zá-

věrečné kapitole zhodnotíme práci, porovnáme aplikaci se stávajícím řešením a navrh-

neme možné rozšíření. 
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2. Analýza 
Práce vychází z existujícího softwarového řešení, které používají zaměstnanci BIS 

k analýze bezpečnostních vazeb v síti objektů. Naším cílem je navrhnout a vytvořit 

upravenou verzi stávající aplikace, a to ve formě softwarového prototypu. V této ka-

pitole představujeme, jak funguje a jaké vlastnosti má aktuální software. Dále popisu-

jeme data, která analytici vytvářejí a spravují. Následně uvádíme požadavky projektu 

stanovené zadavatelem a vytvoříme diagram a scénáře případů užití.   

2.1. Stávající aplikace 

AISU je desktopová aplikace, která běží na operačním systému Windows a je na-

psána v jazyce C#. Diplomová práce se zaměřuje na přepracování analytické části soft-

waru, která podporuje vykreslení grafu k vybranému objektu. Tím vznikne graf, kde 

je centrálním uzlem daný objekt (např. osoba), a další uzly tvoří objekty, které s cen-

trálním objektem souvisejí. Tyto souvislosti neboli vazby, jsou uloženy v databázi. 

Účelem grafického zobrazení dat je zvýšení přehlednosti složité sítě. Kromě vykres-

lení grafu umožnuje analytická část analýzu grafu a editaci grafových prvků, tj. při-

dání, mazání a úpravu uzlů a hran.  

Ve stávající aplikaci se analytický modul nazývá Editor vazeb a lze ho spustit z 

části softwaru zobrazující údaje o objektu. Na obrázku 2.1 je uvedeno okno, které zob-

razuje všechny údaje vybrané osoby. Červenou barvou je vyznačeno tlačítko, pomocí 

kterého lze spustit Editor vazeb a zobrazit tak síť do zadané úrovně. 

 

 

Obrázek 2.1: Okno zobrazující údaje objektu. 
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Uživatelské rozhraní 

Spuštěním Editoru vazeb se zobrazí nové okno, které je rozděleno na čtyři části. 

Obrázek 2.2 ukazuje, že horní část okna obsahuje klasické hlavní menu umožňující 

otevření a uložení sítě, nastavení typu zobrazení a správu objektů a vazeb. V levé části 

okna se nachází vykreslená síť objektů. Objekty v této síti jsou reprezentovány uzly, 

které se skládají ze stručného popisu a ikony odpovídající typu objektu. Ve výchozím 

nastavení jsou uzly propojeny hranami modré barvy, ale aplikace nabízí možnost 

změny barvy pro zvýraznění daného vztahu. Na zobrazovacím plátně má každý uzel 

předem určenou pozici, kterou vypočítá algoritmus pro umístění uzlů. Tuto pozici lze 

jednoduše změnit přesouváním ikony. V pravé části okna je umístěn editační panel, 

který slouží pro přidání uzlů a hran. V panelu jsou uvedeny všechny typy objektů s 

příslušnými ikonami. Kliknutím na nějaký typ objektu se zobrazí odpovídající skupina 

ikon, zatímco ostatní skupiny jsou skryty. Ve spodní části okna je informační pás, kde 

je uveden počet zobrazených objektů a vazeb.  

Velikost okna Editoru vazeb je nastavitelná pouze s určitým omezením, protože 

rozměry zobrazovacího plátna a editačního panelu jsou pevně dány. Při zmenšení okna 

se objeví posuvníky a viditelná je pouze část zobrazovacího plátna. Zvětšením a zmen-

šením okna se nemění ani pozice uzlů, ani velikost ikon a popisů. 

 

 

Obrázek 2.2: Uživatelské rozhraní analytické části AISU. 
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Funkcionalita 

Analytická část stávající aplikace poskytuje řadu užitečných funkcí. Jednou z nich 

je zobrazení údajů objektu. V zájmu zajištění přehlednosti sítě můžou popisy uzlů ob-

sahovat maximálně 2 informace o objektu (např. jméno a rodné číslo, nebo registrační 

číslo a značku vozidla), nicméně lze otevřít okno s detailnějším popisem daného ob-

jektu, a to kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu.  

Další důležitou vlastností je možnost změny počtu zobrazených úrovní. Tuto 

změnu lze provádět globálně a lokálně. Lokální změna úrovní znamená, že pro daný 

uzel rozbalíme další úrovně a zbytek sítě zůstává nezměněn. Globální změna úrovní 

se týká celé sítě a nastaví, kolik úrovní bude zobrazeno směrem od centrálního objektu.  

Zobrazená síť může obsahovat desítky až stovky uzlů. Ve velkých sítích je ne-

zbytné měnit zobrazení a pohled. Proto umožňuje aplikace přiblížení a oddálení sítě. 

Kromě toho poskytuje dva typy zobrazení, kde se přepnutím na jiný typ zobrazení 

změní tvar celé sítě, a tím i pozice uzlů.  

V aplikaci jsou k dispozici různé filtry uzlů. Pro každý typ objektů existují dva 

filtry. Jeden umožňuje zakrytí všech objektů vybraného typu, zatímco druhý zanechá 

pouze daný typ objektu v síti. Filtrování na základě počtu vazeb aplikace nepodporuje.  

Editor vazeb umožňuje i editování sítě a příslušných dat. Díky editačnímu panelu 

lze k síti přidat nové objekty a vazby. Pro uložení přidaných částí do databáze je nutno 

provést dodatečné nastavení, kde analytik určí i přístupová práva. Jinak budou nově 

přidané objekty a vazby součástí pouze vykreslené sítě. K modifikaci dat je potřeba 

otevřít údaje vybraného objektu nebo vazby a nastavit nové hodnoty a vlastnosti. U 

zrušení objektu a vazby je nutno určit, jestli budou odstraněny pouze ze sítě nebo i 

z databáze. 

Po ukončení práce nabízí aplikace možnost uložení vykreslené sítě. Existují dva 

způsoby pro ukládání grafu: uložení jako obrázek nebo jako soubor. Mezi podporo-

vané formáty obrázků patří PNG a JPG. Při uložení do souboru jsou zapamatována 

data a pozice objektů i vazeb na zobrazovacím plátně. Uložený graf lze znovu otevřít 

a pokračovat v práci. 

Nedostatky 

V následujících odstavcích popíšeme hlavní chyby v aplikaci vybrané na základě 

připomínek analytiků BIS. Dále uvedeme několik pozorování, která jsme zaznamenali 

při představení aplikace.  

Největší problémy se ukazují už při vykreslení grafu, konkrétně při rozmístění 

uzlů na zobrazovacím plátně. Z obrázku 2.3 je patrné, že uzly se překrývají již u men-

ších sítí s 10–15 uzly. Přehlednost sítě se nezlepší ani při přepnutí na jiný typ zobra-

zení. V důsledku toho je potřeba provést manuální překreslení sítě pomocí přesunutí 

uzlů myší. Obrázek 2.4 ukazuje graf po manuálním umístění uzlů. Další nevýhodou 

je, že po lokálním nastavení úrovní se uzly vrátí zpět na výchozí pozice. Analytici se 

shodují v tom, že rozmístění uzlů je nejkritičtější část aplikace, a každodenní manuální 

přesouvání uzlů zabere mnoho času. 
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Obrázek 2.3.: Výchozí pozice uzlů. 

 

 

Obrázek 2.4: Ideální uspořádání uzlů. 

 

Druhou problematickou funkcí je filtrace uzlů. V předchozí části jsme popsali, že 

filtraci lze provést pro jednotlivé typy objektů. Nicméně kombinace filtrů není podpo-

rována, a tak nelze skrýt více typů objektů najednou. Stávající aplikace obsahuje ještě 

dva další filtry: filtrace izolovaných uzlů a uzlů s jedinou vazbou. Uzly s jedinou nebo 

žádnou incidentní vazbou jsou často z analytického pohledu nevýznamné. Proto by 

bylo výhodné skrýt zmíněné uzly pomocí těchto filtrů, které ale bohužel nejsou 

funkční. Např. při filtraci izolovaných uzlů zmizí celý graf, i když původně neobsaho-

val žádný takový vrchol. Další potíže, na které si analytici stěžovali, se vyskytují hned 

při spuštění Editoru vazeb. V případě zvolení vyššího počtu úrovní nereaguje aplikace 

déle než 10 vteřin nebo úplně zamrzne a musí být restartována. Podle uživatelů nastává 

tato situace pro 4 a více úrovní, kde průměrný počet vrcholů přesáhne 70 a počet hran 
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je vyšší než 90. To nastává každý den, což významně snižuje efektivitu práce analy-

tiků. Příčinou zpomalení aplikace může být velké množství operací spojení tabulek v 

relační databázi.  

Pro analýzu sítě je užitečné implementovat algoritmy pro hledání nejkratší cesty. 

Stávající aplikace obsahuje modul, kde je použito prohledávání do šířky. Implemento-

vaná verze obsahuje ale drobné chyby, např. nedává správný výsledek při neexistenci 

cesty mezi dvěma vrcholy. Kromě toho vykresluje první nalezenou nejkratší cestu a 

ostatní možná řešení neukazuje ani nijak neuvádí. Dalším nedostatkem aktuální verze 

modulu je, že nepodporuje hledání nejkratší cesty v ohodnoceném grafu. To znamená, 

že při hledání cesty nebere v úvahu váhy vazeb, ale pouze jejich počet.  

V předchozích odstavcích jsme představili největší problémy aplikace získané na 

základě zkušeností analytiků BIS. Je ovšem potřebné a podstatné zmínit nedostatky v 

ovladatelnosti a přehlednosti stávající aplikace, které byly zaznamenány při jejím 

představení. Jak jsme už popsali, zobrazené okno se skládá ze 4 částí: hlavní menu, 

zobrazovací plátno, editační panel a informační pás. Kromě informačního pásu obsa-

huje každá část několik funkcí a nastavení. Z uživatelského pohledu jsou některé sku-

piny funkcí rozděleny nelogicky a neprakticky. Jako příklad můžeme uvést správu sítě, 

tj. přidání, mazání a editování objektů a vazeb. Přidání lze provádět pomocí editačního 

panelu, který zobrazuje různé typy objektů a vazeb. Ale pouze v hlavním menu mů-

žeme nastavit, kam chceme uložit daný objekt nebo vazbu. Pro mazání objektu a vazby 

je třeba použít hlavní menu, a to konkrétně nabídky „Objekty“ a „Vazby“. K editaci 

objektu a vazby musíme přistoupit do detailu a v novém okně změnit příslušné údaje. 

Detailní popis můžeme otevřít kliknutím na uzel nebo vazbu na zobrazovacím plátně.  

Další nevýhodou uživatelského rozhraní je zobrazení popisů u uzlů. V mnoha pří-

padech jsou popisy velmi dlouhé, typicky u dokumentů a osob, a velikost fontu se zdá 

být malá. 

2.2. Popis stávajícího způsobu reprezentace dat 

Po seznámení s aplikací přistoupíme k popisu dostupných dat. Pro ukládání infor-

mací je použita relační databáze skládající se přibližně ze 400 tabulek. Analytická část 

aplikace používá pouze 15 až 30 z nich: a to pouze ty, které obsahují nejdůležitější 

informace potřebné k zobrazení objektů a vazeb mezi nimi. Ostatní tabulky ukládají 

odkazy na dokumenty, různé seznamy identifikačních čísel, např. kód a typ blokace a 

další informace relevantní pro jiné části softwaru.  

Databáze podporuje následující typy objektů: osoba, adresa, telefon, firma, doku-

ment, účet, foto, video, audio, vozidlo a obecný objekt. Uvedené objekty jsou repre-

zentovány uzly v grafu. Mezi objekty mohou existovat různé vztahy, které jsou zná-

zorněny v grafu pomocí hran. Vztahy jsou popsané v samostatné tabulce databáze.  

Obrázek 2.5 ukazuje konceptuální model tříd stávající databáze. Model zahrnuje 

všechny typy objektů a jejich atributy.  
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Obrázek 2.5: UML diagram tříd databázových objektů. 

 

V následujících odstavcích uvádíme nejdříve společné vlastnosti různých typů ob-

jektů. Dále představujeme jednotlivé typy objektů a nakonec popisujeme vlastnosti 

vazeb. 

K databázi má přístup více analytiků, a z toho důvodu je důležité udržovat infor-

mace o tom, kdo daný objekt přidal nebo změnil. Proto jsou pro každý jednotlivý ob-

jekt uloženy čtyři hodnoty: datum a čas vytvoření objektu, identifikační číslo analy-

tika, který vytvořil daný objekt, datum a čas poslední modifikace objektu a číslo ana-

lytika, který provedl modifikaci. Kromě toho má každý typ objektu příslušné identifi-

kační číslo a ikonu pro zobrazení v grafu. K jednomu typu objektu mohou existovat 

různé ikony, např. osoba má tři ikony podle pohlaví, nebo k objektu telefon patří ikony 

pevné linky a mobilu. 

Osoba je nejčastěji používaným typem. Její vlastnosti jsou rozděleny do skupin, a 

proto jsou informace o osobách rozloženy do více tabulek. Obrázek 2.6 ukazuje reali-

zaci konceptuální třídy Osoba v relační databázi. V tomto implementačním diagramu 

má většina tříd cizí klíče, které jsou pojmenovány podle vzoru id_název_ta-

bulky, kde název tabulky určí, na kterou z nich cizí klíč ukazuje.  
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Obrázek 2.6: UML diagram tříd tabulek osoby. 

 

Nultá tabulka určuje, která čísla jsou použita k identifikaci osoby, a tím pádem 

slouží ke generování unikátního čísla nově přidané osoby. První tabulka obsahuje in-

formace o narození a úmrtí. Druhá tabulka ukládá všechna jména osoby s diakritikou 

i bez ní. Další tabulka shrnuje jména a tituly. Potom následuje tabulka s informací o 

státním občanství a národnosti. Tabulka číslo 4 shromažďuje detaily případné ochrany 
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osoby. Poslední tabulka obsahuje informace o osobách, které mají více státních občan-

ství nebo identit. Ostatní typy objektů jsou uloženy obvykle do jedné tabulky, ale mají 

podstatně vyšší počet sloupců.  

Adresa je ohledně počtu vlastností druhým nejrozsáhlejším typem. Je zvláštní 

v tom, že má informace nejen z popsané databáze, ale i z externích zdrojů, např. registr 

adres. Pro určení konkrétní adresy stačí zadat obec, ulici a číslo popisné a orientační. 

Ostatní informace jako poštovní směrovací číslo, okres, region, stát mohou být načteny 

buď z popsané databáze, nebo z registru adres.  

Typ Telefon reprezentuje více druhů komunikačních prostředků. Ve stejné tabulce 

jsou uloženy pevné linky, mobilní telefony, SIM karty, faxy, e-mailové adresy, IP ad-

resy a webové stránky. Druh vybraného objektu můžeme zjistit z vlastnosti kód zaří-

zení.  

U Firmy jsou uvedeny: typ firmy, název, IČO, DIČ, předmět podnikání, stát a data 

založení a případného zániku. Předmět podnikání vyjádří, čím se daná firma zabývá a 

co vyrábí. Typ firmy udává formu podnikání a možné druhy jsou předem definovány, 

např. společnost s ručením omezeným (s.r.o.). 

Účet je dalším typem objektu, kde se vyskytují vlastnosti, které nemohou mít li-

bovolnou hodnotu. Takovým typem jsou kód banky, měna a stát. Do těchto atributů 

jsou uloženy pouze klíče hodnot a při zobrazení detailů objektů jsou načteny hodnoty 

z jiných tabulek. Proto vytvořili zaměstnanci BIS pro všechny tři vlastnosti samostat-

nou tabulku.  

Typ Vozidlo reprezentuje různé druhy dopravních prostředků. Atribut model ur-

čuje společně s výrobcem jednoznačně tento druh. Kromě toho jsou uvedeny regis-

trační značka, stát, VIN kód a barva.  

U Dokumentu jsou uvedeny: typ, autor, věc, identifikace, odbor a oddělení. Typ 

může být zavádějící, protože neoznačuje běžný typ dokumentu (např. PDF, DOC), ale 

jeho účel (např. žádost, vyhodnocení). Pro získání všech uvedených informací o do-

kumentech, je potřeba projít dvě tabulky. 

Informace o typech Foto, Video, Audio jsou uloženy do jedné společné tabulky 

multimédií. Navzdory tomu, že mají stejné vlastnosti, můžeme každým typem prová-

dět různé akce. Proto je důležité rozlišovat je mezi sebou pomocí atributu typ. Mimoto 

můžeme díky atributu druh získat specifičtější definici formátu (např. PNG, AVI). 

Obecný objekt je univerzální typ, jehož vlastnosti mohou být určeny dynamicky. 

Pro tyto účely má rezervován 5 řetězcových, 2 datumové a 2 číselné vlastností. 

Doposud má tři podtypy: Organizační schéma, Skupina na sociální síti a Záchyt, 

které jsou uvedeny spolu s klíčem v jedné tabulce (tabulka 2.1). Přiřazení názvu k jed-

notlivým vlastnostem je definováno v samostatné tabulce (tabulka 2.2), kde ID značí 

klíč podtypu.  
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Tabulka 2.1: Tabulka podtypů Obecného objektu. 

 

 

Tabulka 2.2: Tabulka přiřazení názvu k rezervovaným vlastnostem 

 

Po představení všech typů objektů popíšeme nyní vazby, jejichž cílem je spojit 

dva související objekty. Podobně jako je u objektů uvedeno, kdo a kdy vytvořil a na-

posledy modifikoval danou vazbu, je dále definováno, které dva objekty vazba spojuje. 

Na to jsou rezervovány čtyři vlastnosti: identifikační číslo zdroje, typ zdroje, identifi-

kační číslo cíle a typ cíle. U vazby je uvedena i síla vazby vyjadřující její důvěryhod-

nost a spolehlivost. Vazby mezi objekty jsou implicitně oboustranné, ale v grafu se 

mohou vyskytovat i orientované vazby. V důsledku toho je každá vazba opatřena 

boolovskou hodnotou určující, jestli jsou hrany orientované. Kromě toho je k dispozici 

dvojice dat, a to k označení časového období platnosti vazby. 

2.3. Požadavky a vstupy práce 

Nedostatky ve stávajícím softwaru vedly k myšlence přepracování jeho analytické 

části. Při rozhovoru vysvětlili analytici BIS, že největší problémy mají s neustálým 

přesouváním uzlů na jiné místo, a proto je zapotřebí vylepšit algoritmus pro rozmístění 

uzlů. Kromě toho by uvítali vylepšení existujících funkcionalit (např. hledání nejkratší 

cesty v ohodnoceném grafu) a přidání úplně nových (např. zobrazení podgrafu).  

V následujících sekcích představujeme funkční a kvalitativní požadavky diplo-

mové práce, které byly stanoveny ve spolupráci se zástupcem BIS. Oficiální dokument 

požadavků je přiložen k diplomové práci.  
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2.3.1. Funkční požadavky 

Vykreslení grafu a typy úrovní 

Cílem diplomové práce je rozšíření existujícího softwaru o grafické zpracování 

vazeb mezi jednotlivými objekty uloženými v databázi.  

V grafu k vybranému objektu (úroveň 0) jsou nejprve vykresleny všechny objekty, 

které jsou jeho přímými sousedy. Tyto objekty potom představují úroveň 1, další 

úrovně jsou tvořeny stejným rekurzivním postupem. Graf může obsahovat cykly. 

Řešení by mělo podporovat nastavení úrovní dvěma způsoby: lokálně a globálně. 

Lokální nastavení úrovní znamená, že pro vybraný uzel rozbalíme další úrovně nebo 

skryjeme již dříve zobrazené. Zbytek sítě zůstává nezměněn. Při globálním nastavení 

úrovní se změna týká celé sítě, a počet určí, kolik úrovní je zobrazeno od centrálního 

objektu. Počet globálně otevřených úrovní je silnější podmínkou než počet lokál-

ních. Z toho důvodu nelze při nastavení počtu lokálních úrovní zakrýt uzly, které jsou 

zobrazeny kvůli globálnímu počtu úrovní.  Obrázek 2.7 ukazuje příklad sítě, kde cen-

trálním uzlem je uzel 0. Globální úroveň sítě je nastavena na 2, tj. od centrálního uzlu 

jsou načteny z databáze 2 úrovně. Pro uzel 2d jsou ještě lokálně otevřeny další dvě 

úrovně. Obrázek 2.8 ukazuje případ, kdy počet otevřených úrovní uzlu 2d nastavíme 

na 1. Z grafu zmizí pouze uzly 4a, 4b, 4c, 4d, 4e a 4f. Uzly 0, 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 

2c, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i zůstanou nezměněny, i když jsou z pohledu uzlu 2d relativně  

na vyšších úrovních než 1.   

 

 

Obrázek 2.7: Graf před změnou lokální úrovně. 
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Obrázek 2.8: Graf po změně lokální úrovně. 

 

V práci se předpokládají nejméně dva typy zobrazení: kruhové a hierarchické. 

U kruhového algoritmu mají uzly s nejvyšším počtem sousedů své sousedy rozmístěny 

kolem sebe ve tvaru kruhu. Hierarchický algoritmus rozmístí uzly podle úrovní. 

Řešení by mělo obsahovat možnost přemístění uzlu uživatelem v tom smyslu, že 

se při přesunu uzlu na novou pozici překreslí i všechny incidentní hrany. 

 

Typy grafových prvků 

Mezi grafové prvky patří uzly a hrany. V grafu se mohou vyskytovat dva typy 

prvků: databázové a analytické. Databázové prvky jsou uzly a vazby, které jsou ulo-

ženy do databáze. Pokud uživatel edituje tyto prvky, provedené změny se objeví v da-

tabázi a nové údaje jsou dostupné pro jiné uživatele. Analytické prvky jsou uzly a 

vazby, které nejsou uloženy do databáze, a vyskytují se pouze ve vykresleném grafu. 

Tyto prvky jsou vytvořeny analytikem. Při editaci analytických prvků neprovádí apli-

kace žádné databázové operace. Analytické prvky nejsou dostupné pro jiné uživatele.  

Typ lze určit při vytváření prvku a pozdější změna typu není podporována. 

 

Operace nad grafem 

 U vykreslených objektů v grafu je žádoucí zobrazit jejich detailní popis nebo 

obsah (podle typu). Obsah informačních oken má být stejný jako ve stávající 

aplikaci. 

 Graf může být ukládán v souborovém úložišti a odtud může být opakovaně 

otevírán. 

 Aplikace umožňuje aktualizaci grafu na základě aktuálních dat v databázi. 
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 Z grafu je možno vytvořit podgraf obsahující pouze vybrané a označené ob-

jekty (spojené vazbou) a zobrazit je v samostatném okně. 

 Objekty v grafu je možno filtrovat, a to podle typů nebo podle počtu vazeb. 

 Aplikace umožňuje nalezení nejkratší cesty mezi dvěma objekty grafu (bez oh-

ledu na sílu vazby, anebo i s ohledem na její sílu). 

 

Technické detaily  

 Řešení diplomové práce má zachovat stávající způsob reprezentace dat, 

který je popsán v kapitole 2.2. 

 Předpokládá se datové úložiště na Microsoft SQL Server nejméně verze 2008 

R2.  

2.3.2. Kvalitativní atributy 

Dostupnost 

 Aplikace oznámí, pokud se nelze připojit k databázi. Hlášení o typu chyby se 

objeví v novém okně. 

 Aplikace zobrazí upozornění při neexistenci hledaného objektu a vazby v da-

tabázi. 

 

Modifikovatelnost 

 Neimplementované části aplikace, které jsou uvedené v kapitole 2.3.3, budou 

označeny v kódu. 

 

Interoperabilita 

 Aplikace poskytuje API pro volání ze softwaru AISU.  

 Při volání aplikace budou zadány: 

o údaje analytika pro přihlášení k SQL serveru,  

o údaje centrálního objektu (typ, identifikační číslo), 

o počet globálních úrovní vykresleného grafu. 

 

Zabezpečení 

 Při volání aplikace budou zadány informace o serveru a uživateli. Na základě 

zadaných přihlašovacích údajů zabezpečuje aplikace připojení k SQL serveru. 

V případě nesprávných údajů aplikace nenačte a nezobrazí graf. 

 Další zabezpečení před neoprávněnými činnostmi bude vyřešeno programátory 

BIS až po předání softwaru. 

 

Rozšiřitelnost 

Návrh architektury umožňuje rozšíření aplikace o: 

 nový algoritmus umístění uzlů, 

 nový typ filtru, 
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 nový typ objektu, 

 uložení grafu do jiného typu souboru. 

 

Uživatelské rozhraní a použitelnost 

 Délka popisu uzlu bude omezena pro zajištění přehlednosti grafu. 

 Aplikace umožňuje označení více uzlů. 

 

Dokumentace 

 Uživatelská a programátorská dokumentace budou dostupné v češtině. 

 Způsob volání aplikace bude uveden v programátorské dokumentaci. 

2.3.3. Vstupy diplomové práce 

Kromě přiloženého dokumentu požadavků připravila BIS databázi pro testování 

aplikace. Tato databáze obsahuje stejné typy objektů a vazeb, ale uvedené údaje jsou 

fiktivní.  

Na otázku, jestli je možné předat uživatelskou a programátorskou dokumentaci 

stávajícího softwaru a popis databáze, odpověděl zástupce BIS, že bohužel neexistuje 

ani popis databáze, ani dokumentace pro AISU. Navíc zdrojový kód a spustitelná 

verze aplikace nejsou externě k dispozici. Pro řešení této situace byly  místo toho 

poskytnuty snímky obrazovky. Pro znázornění práce s databází byl vytvořen pouze 

jeden SQL skript, který vyhledá incidentní hrany jednoho vrcholu.  

Kvůli neexistenci dokumentace a nedostupnosti zdrojového kódu bylo se zástup-

cem BIS dohodnuto, že řešení diplomové práce: 

 bude samostatnou aplikací, která bude nezávislá na zdrojovém kódu stávající 

analytické části, 

 bude voláno ze stávajícího softwaru AISU přes definované API, 

 bude softwarovým prototypem, který obsahuje neimplementované části uve-

dené v následujících bodech: 

o neimplementuje operace zápisu do databáze (insert, update, delete), a 

to kvůli ochraně informací o hierarchii práv a schvalovacích operací, 

o neimplementuje zobrazení dokumentů a multimediálních objektů (au-

dio, foto, video) kvůli jejich externí nedostupnosti, 

o neimplementuje načtení adres z registru adres kvůli externí nedostup-

nosti registru BIS, 

o při zobrazení detailů objektu neimplementuje operace, které se netýkají 

vizualizace, jmenovitě zobrazení a změnu práv objektu, Lustrace, Hra-

niční blokace, Žádost o avízo, Výskyt (viz obrázek 2.9). 
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Obrázek 2.9: Zobrazení detailů objektu. 

 

2.4. Diagram a scénáře případů užití 

V této podkapitole uvedeme diagram případů užití (use case diagram) na základě 

požadavků. Tento diagram znázorní všechny interakce uživatele s aplikací. Následně 

popíšeme každý případ užití ve formě strukturovaných scénářů (usage scenario). 

Obrázek 2.10 ukazuje diagram případů užití na základě požadavků projektu. 
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Obrázek 2.10: Diagram případů užití aplikace. 

1. Vykreslení grafu z pohledu objektu 

Vstupní podmínky 

 Analytik je přihlášen do relační databáze. 

Hlavní scénář 

1. Analytik zadá do vyhledávače objektů1 parametry objektu.  

2. Analytik vybere jeden objekt a zobrazí se okno detailů objektu. 

3. Analytik nastaví, kolik úrovní chce od vybraného objektu zobrazit. 

4. Analytik otevře graf kliknutím na tlačítko Editor vazeb. 

Alternativní operace 

1., 2. Analytik může vybrat objekt i v zobrazeném grafu. 

Co se může pokazit 

 Analytik není přihlášen do relační databáze. Zobrazí se okno, kam analytik 

musí zadat přihlašovací údaje a znovu se přihlásit. 

                                                 
1 Vyhledávač objektů není součástí analytické části softwaru, proto nebude součástí ani naší aplikace. 
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 Objekt v databázi neexistuje. Systém oznámí analytikovi, že objekt byl odstra-

něn z databáze. 

 Objekt nemá tolik úrovní, kolik bylo zadáno. Systém oznámí analytikovi, že 

objekt má méně úrovní, než bylo zadáno a zobrazí graf s menším počtem 

úrovní. 

Výsledný stav systému 

 Zobrazí se okno s grafem, kde je centrálním uzlem vybraný objekt a maximální 

vzdálenost ostatních uzlů od centrálního je rovna zadanému počtu úrovní. 

2. Nastavení úrovně vizualizace během analýzy 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf a je přihlášen do databáze. 

Hlavní scénář 

1. Analytik vybere nějaký objekt v grafu a zobrazí se menu pro nastavení počtu 

úrovní. 

2. Analytik nastaví nový počet zobrazených úrovní. 

Co se může pokazit 

 Analytik není přihlášen do relační databáze. Zobrazí se okno, kam analytik 

musí zadat přihlašovací údaje a znovu přihlásit. 

 Analytik vybere objekt, který byl přidán pouze do grafu. Aplikace ignoruje 

požadavek. 

 Objekt nemá tolik úrovní, kolik bylo zadáno. Systém oznámí analytikovi, že 

objekt má méně úrovní, než bylo zadáno a zobrazí se maximální možný počet 

úrovní. 

Výsledný stav systému 

 Počet zobrazených úrovní pro vybraný uzel je roven nastavenému počtu úrovní 

v zobrazeném grafu. 

3. Zobrazení přiložených informací objektu a vazby 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf. 

Hlavní scénář 

1. Analytik klikne na uzel nebo vazbu. 

2. Analytik otevře okno detailů objektu kliknutím na tlačítko. 

Alternativní operace 

1. Analytik dvojitým kliknutím na uzel nebo vazbu otevře okno detailů objektu. 

Co se může pokazit 

 Analytik chce otevřít okno detailů pro objekt, který už má otevřené detaily. Již 

otevřené okno se přenese do popředí. 

Výsledný stav systému 
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 Zobrazí se okno detailů objektu nebo vazby. 

4. Přidání objektu nebo vazby 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf. 

Hlavní scénář 

1. Analytik vybere, jestli chce přidat objekt nebo vazbu pouze do grafu nebo chce 

ukládat i do databáze. 

2. Analytik zvolí typ objektu nebo vazby, který chce přidat.  

3. Analytik klikne na pozici, kam chce umístit nový uzel. 

4. Analytik vyplní údaje přidaného prvku. 

5. Analytik uloží údaje nově přidaného prvku. 

Alternativní operace 

3. V případě přidání vazby klikne na 2 uzly, nejdříve zvolí zdroj, pak cíl nové 

vazby. 

Co se může pokazit 

 Nevyplní povinné údaje. Aplikace upozorní analytika, že nevyplnil všechny 

povinné údaje. 

 Při přidání vazby klikne vedle uzlu. Aplikace upozorňuje analytika, že přidání 

se neprovedlo a má zkusit znovu. 

 Při přidání vazby analytik klikne dvakrát na stejný uzel. Aplikace upozorní 

analytika, že má vybrat 2 odlišné uzly.  

Výsledný stav systému 

 Graf obsahuje nově přidaný prvek.2 

5. Editace objektu nebo vazby 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf, který obsahuje editovaný prvek. 

Hlavní scénář 

1. Analytik vybere objekt nebo vazbu a zobrazí se okno detailů. 

2. Analytik přepíše údaje, které chce editovat. 

3. Kliknutím na tlačítko uloží analytik provedené změny. 

Ostatní aktivity 

 Po dobu editace objektu neumožní aplikace zrušení prvku. 

Co se může pokazit 

 Vyplněné údaje nemají správný tvar. Aplikace upozorní analytika, který údaj 

nemá správný tvar. 

                                                 
2 Přidání prvku do databáze bude implementováno programátorem BIS. 
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 Analytik ponechá prázdné nějaké políčko povinného údaje. Aplikace upozorní 

analytika, že údaj je povinný. 

Výsledný stav systému 

 Editovaný prvek má nové údaje.3 

6. Mazání objektu nebo vazby 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf, který obsahuje prvek pro smazání. 

Hlavní scénář 

1. Analytik vybere objekt nebo vazbu a zobrazí se okno detailů. 

2. Analytik požádá aplikaci kliknutím na tlačítko o smazání prvku. 

3. Analytik potvrdí svůj záměr o odstranění prvku. 

Ostatní aktivity 

 V případě, že prvek má zobrazeno okno detailů, neumožní aplikace zrušení 

prvku z grafu jiným způsobem. 

Co se může pokazit 

 Analytik nemá právo pro mazání prvku. Aplikace upozorní analytika, že nemá 

právo pro provedení operace. 

Výsledný stav systému 

 Graf neobsahuje smazaný prvek.4 

7. Vytvoření podgrafu 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf. 

Hlavní scénář 

1. Analytik označí všechny uzly, které chce přidat do podgrafu. 

2. Po označení objektů otevře analytik podgraf v novém okně. 

Co může pokazit 

 Analytik neoznačí žádný uzel. Aplikace analytika upozorní, že podgraf musí 

obsahovat alespoň jeden uzel. 

Výsledný stav systému 

 Zobrazí se nové okno s podgrafem, který obsahuje všechny označené uzly z 

původního grafu a hrany mezi nimi. 

8. Aktualizace grafu 

                                                 
3 Změny nejsou uloženy v databázi. Tato operace bude implementována programátorem BIS. 

4 Mazání prvku z databáze bude implementováno programátorem BIS. 

 



 

 21 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf, který chce porovnat s grafem uloženým v databázi. 

 Analytik je přihlášen do relační databáze. 

Hlavní scénář 

1. Analytik požádá o porovnání zobrazeného grafu s grafem v databázi. 

2. Analytik označí všechny změny, které chce přenést do zobrazeného grafu. 

Alternativní operace 

2.  Analytik neoznačí žádnou změnu, a tím graf nezmění. 

Co se může pokazit 

 Analytik není přihlášen do relační databáze. Zobrazí se okno, kam analytik 

musí zadat přihlašovací údaje a znovu přihlásit. 

Výsledný stav systému 

 Výsledný graf obsahuje změny, které analytik označil. 

9. Filtrování grafu 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf, který chce filtrovat. 

Hlavní scénář 

1. Analytik spustí modul pro filtraci kliknutím na tlačítko. 

2. V zobrazeném panelu označí analytik všechny typy objektů, které chce skrýt. 

Alternativní operace 

2. Analytik odznačí nějaký typ objektu, a tím se objeví objekty zvoleného typu.  

Co se může pokazit 

 Graf neobsahuje daný typ objektu. Aplikace ignoruje příkaz. 

Výsledný stav systému 

 Výsledný graf nezobrazí filtrované objekty a incidentní vazby. 

10. Nalezení nejkratší cesty 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf. 

Hlavní scénář 

1. Analytik spustí modul pro nalezení nejkratší cesty. 

2. Analytik rozhodne o tom, jestli chce brát v úvahu síly vazeb nebo pouze jejich 

počet. 

3. Analytik označí 2 uzly, mezi kterými hledá nejkratší cestu.  

Co se může pokazit 

 Analytik označí méně nebo víc uzlů než 2. Aplikace upozorní analytika, že má 

vybrat právě 2 uzly. 

Výsledný stav systému 

 Vykreslí se nejkratší cesta v grafu. 
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11. Uložení grafu do souboru 

Vstupní podmínky 

 Analytik má otevřen graf, který chce uložit. 

Hlavní scénář 

1. Analytik otevře okno, kde se zobrazí detaily uložení. 

2. Analytik vybere, kam chce uložit soubor v souborovém systému. 

3. Analytik zvolí typ souboru. 

Co se může pokazit 

 Analytik vybere již existující název souboru v dané složce. Aplikace upozorní 

analytika, který rozhodne, jestli chce soubor přepsat. 

Výsledný stav systému 

 Aplikace uloží graf na zadané místo se zvoleným názvem a formátem. 

12. Otevření grafu ze souboru 

Vstupní podmínky 

 Analytik se nachází v analytické části aplikace a rozhodne se otevřít uložený 

graf. 

Hlavní scénář 

1. Analytik otevře okno, kde se zobrazí detaily otevření. 

2. Analytik vyhledá v souborovém systému grafový soubor. 

3. Analytik vybere soubor a potvrdí jeho otevření. 

Co se může pokazit 

 Aplikace nepodporuje formát souboru a oznámí analytikovi, že soubor má ne-

správný formát a nelze načíst obsažený graf. 

Výsledný stav systému 

 Aplikace načte graf ze souboru a otevře ho v novém okně. 
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3. Návrh architektury aplikace 
V této kapitole se zaměříme na architekturu aplikace. Nejdříve popíšeme, jaké mo-

duly tvoří architekturu a jak spolu komunikují. Potom představíme vyzkoušené kni-

hovny a nakonec uvedeme, které knihovny jsme se rozhodli použít. 

 

 

Obrázek 3.1: Architektura aplikace. 
 

Pro splnění požadavků analyzovaných v předchozí kapitole navrhujeme architek-

turu znázorněnou na obrázku 3.1. Architektura aplikace se skládá ze dvou velkých 

částí: Databázová a  Aplikační vrstva. Hlavní výhodou použité dvouvrstvové architek-

tury je oddělení práce s daty od aplikační logiky, čímž se podporuje případná pozdější 

náhrada jakékoliv vrstvy.  

V následující části textu představíme obě vrstvy architektury a jejich rozklad na 

moduly. 

3.1. Databázová vrstva 

Úkolem Databázové vrstvy je ukládání a vyhledání dat. Poskytuje jednotné roz-

hraní pro práci s daty a zpracovává požadavky Aplikační vrstvy. Díky Databázové 

vrstvě je vizualizace grafu odstíněna od přístupu k datům. 

3.1.1. Relační data 

Z podkapitoly 2.3.1, kde jsme představili funkční požadavky na software, jsme se 

dozvěděli, že BIS požaduje zachování stávajícího způsobu reprezentace dat. To 

znamená, že pro ukládání dat bude nadále použita relační databáze. Popis stávajícího 

databázového modelu nalezneme v kapitole 2.2. 

Chtěli bychom ale zdůraznit skutečnost, že v současné době existuje vhodnější 

způsob pro ukládání grafových dat. Grafové databáze [2] patří mezi NoSQL databáze 

a jsou určeny především pro ukládání informací o objektech a jejich vztazích. Grafové 

databáze obvykle implementují základní operace známé z teorie grafů, např. určení 
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všech sousedů uzlu nebo prohledávání grafu do hloubky nebo do šířky. Hlavním pří-

nosem grafových databází je rychlé vyhledávání ve velkém objemu dat, mezi kterými 

existuje velké množství vazeb. Tento typ databází je vhodný zejména pro sociální sítě 

a různé doporučovací systémy. Podle webové stránky DB-Engines.com5 jsou nejú-

spěšnější a nejpopulárnější grafové databáze Neo4J, Microsoft Azure Cosmos DB, 

OrientDB a ArangoDB. Na základě uvedených vlastností a výhod grafových databází 

doporučujeme v budoucnu změnu databázové technologie. 

Dotazovací modul 

Dotazovací modul poskytuje rozhraní pro práci nad relační databází. Jeho cílem je 

odstínění aplikační vrstvy od přístupu k databázi. Tím zabezpečuje nezávislost apli-

kace na použité databázové technologii.  

Hlavním úkolem tohoto modulu je přijímání požadavků od Aplikační vrstvy, je-

jich překlad na databázové příkazy a závěrečné vrácení výsledků provedených operací. 

Z toho důvodu obsahuje operace, které jsou specifické pro vybranou databázi. Napří-

klad definuje konkrétní SQL dotazy pro vyhledání, přidání, editování a mazání objektů 

a vazeb. Kromě toho umožňuje vytvoření spojení do databáze včetně verifikace uži-

vatele a zajišťuje spuštění databázových příkazů.  

Metody přidání, editace a mazání jednotlivých typů objektů a vazeb budou imple-

mentovány programátorem BIS. 

3.1.2. Grafové soubory 

V grafových souborech jsou uloženy dříve vytvořené a analyzované grafy. Pod-

porovaný formát souboru je GraphML [3], který používá syntaxi XML. Kromě toho 

umožnuje aplikace i uložení snímku grafu jako obrázek. Podporovaný grafický formát 

souboru je PNG. 

3.1.3. IO modul 

Tento modul zabezpečuje práci se souborem, který zahrnuje operace: 

 uložení grafu do souboru, 

 přístupu k souboru, 

 načtení grafu ze souboru. 

Modul se má postarat o to, aby soubor obsahoval všechny informace o grafu, tj. 

seznam uzlů a hran spolu s jejich vlastnostmi. 

Tento modul zabezpečuje uložení snímku grafu jako obrázek. Z uložených snímků 

grafu nelze otevřít a načíst graf v aplikaci. 

                                                 
5 https://db-engines.com/en/ranking/graph+dbms  

https://db-engines.com/en/ranking/graph+dbms
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3.2. Aplikační vrstva 

V předchozí části jsme popsali, že stávající způsob reprezentace dat neměníme, 

jenom využíváme. Aplikační vrstva má být naproti tomu nezávislá na stávající aplikaci 

a jejím úkolem je nahradit analytickou část softwaru AISU.   

Již při shrnutí požadavků BIS jsme v kapitole 2.3 naznačili, že funkční požadavky 

softwaru můžeme rozdělit do skupin. V první řadě potřebujeme prezentovat data ve 

formě grafu. Potom chceme nad grafem provést různé operace, např. vyhledat nejkratší 

cestu nebo vytvořit podgraf. V neposlední řadě potřebujeme vizualizovat graf a posky-

tovat přehledné uživatelské rozhraní. Z těchto skupin požadavků vyplývá, že Apli-

kační vrstvu rozdělíme na tři velké komponenty, a přitom použijeme známý architek-

tonický vzor Model-View-Controller (MVC) [4][7]. Obrázek 3.2 ukazuje hlavní kom-

ponenty návrhového vzoru a znázorní komunikaci mezi nimi. 

 

 

Obrázek 3.2: Hlavní komponenty návrhového vzoru MVC [4]. 

3.2.1. Model 

Model slouží k zapouzdření stavu a datového modelu aplikace. V našem případě 

jde o analytický graf, který obsahuje uzly a hrany. Uzly reprezentují objekty a hrany 

vyjadřují souvislost mezi nimi. Jednotlivé typy objektů jsme již představili v kapitole 

2.2, kde popisujeme data v relační databázi.  

Na základě funkčních požadavků diplomové práce podporuje aplikace tři způsoby 

vytvoření analytického grafu:  

 zadáním centrálního objektu a počtu úrovní jako parametru programu, 

 načtením grafu ze souboru, 

 vytvořením podgrafu z jiného grafu. 
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První dva způsoby jsou zvláštní v tom, že potřebují načíst informace z externího 

zdroje dat. Proto je Model zodpovědný nejen za ukládání stavu, ale též za získání dat 

z databází nebo souboru. V důsledku toho zabezpečuje Model komunikaci mezi Apli-

kační a Databázovou vrstvou a je jediným komponentem, který může získat data, která 

jsou ukládána v externích zdrojích. Ve skutečnosti nemají ostatní komponenty (View 

a Controller) informaci o tom, odkud data pocházejí a jakým způsobem byl graf vy-

tvořen.  

U třetího způsobu vytvoření grafu neprovedeme žádné databázové operace nebo 

práci se soubory, protože informace získáme z načteného grafu. K vytvoření podgrafu 

potřebujeme pouze ošetřit příkazy uživatele a z toho důvodu jsme odpovídající modul 

přidali do Controlleru. 

Pro vyřešení přístupu k externím zdrojům a vytvoření grafu jsme se rozhodli roz-

dělit Model na menší moduly, které představujeme v následujících sekcích.  

Nastavení úrovně objektu 

Nejrozsáhlejším modulem celé Aplikační vrstvy je Nastavení úrovně objektu. Jeho 

úkolem je postarat se o to, aby měl vybraný uzel zadaný počet úrovní v grafu. Tato 

vlastnost umožnuje: 

 vytvoření grafu se zadáním centrálního objektu a počtu úrovní, 

 změnu lokální či globální úrovně v grafu. 

Při vytvoření grafu dostane modul informace o tom, který objekt bude centrálním 

uzlem grafu a kolik úrovní bude načteno z databáze. Obrázek 3.3 ukazuje, že pro pří-

stup k databázi využije Dotazovací modul z Databázové vrstvy. Pomocí toho modulu 

postupně získá informace o objektech a vazbách a následně přidá nové prvky ke grafu. 

Celý graf je vytvořen po úrovních pomocí rekurze. 

Modul zabezpečuje i změnu lokální čí globální úrovně pro daný objekt. V případě 

globální varianty je tento objekt centrálním uzlem, jinak je postup změny podobný pro 

obě varianty. Při změně počtu úrovní rozhoduje modul o tom, jestli je potřeba rozbalit 

další nebo skrýt již načtené a zobrazené úrovně. V prvním případě musí aplikace načíst 

další úrovně z databáze. Načtení úrovní a přidání prvků provádí stejným způsobem 

jako u vytvoření grafu. Ve druhém případě má modul na starosti odstranit prvky 

z úrovní vyšších, než je zadané číslo. Skrytí úrovní nevyžaduje přístup k databázi. Při 

odstranění prvků u lokální varianty bere modul v úvahu, že počet globálně nastave-

ných úrovní je silnějším kritériem než počet lokálních úrovní. V podkapitole 2.3.1 po-

pisujeme, že tato podmínka definuje, že při nastavení počtu lokálních úrovní nelze 

zakrýt uzly, které jsou zobrazeny kvůli globálnímu počtu úrovní.   
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Obrázek 3.3: Vztah modulů Nastavení úrovně objektu a Dotazovací modul. 

Práce se souborem 

Dalším způsobem vytvoření grafu je načtení jeho prvků ze souboru. Tento modul 

řídí uložení a načtení grafu do/ze souboru pomocí IO modulu. Obrázek 3.4 ukazuje 

tento vztah modulů. 

Při vytvoření grafu je vždy povinné definovat centrální uzel grafu. Pokud není 

v souboru žádný uzel označen jako centrální, zajišťuje modul výběr centrálního uzlu 

na základě stupně uzlů. Uzel s nejvyšším stupněm je nazván centrálním uzlem.  

Modul podporuje pozdější implementaci uložení grafu do dalších typů souboru. 

Postup rozšíření modulu je popsán v programátorské dokumentaci. 

 

 

Obrázek 3.4: Vztah modulů Práce se souborem a IO modul. 

Aktualizace grafu z databáze 

Tento modul umožnuje uživatelům prohlížet aktuální stav grafu v databázi. Jeho 

úkolem je porovnat zobrazený graf s grafem uloženým v databázi a vrátit všechny na-

lezené rozdíly v datech. Modul podporuje manuální aktualizaci grafu, tzn., porovnání 

grafů se provede na žádost uživatele. Obrázek 3.5 ukazuje, že pro přístup k databázi 

se používá Dotazovací modul z Databázové vrstvy. 
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Obrázek 3.5: Vztah modulů Aktualizace grafu z databáze a Dotazovací modul. 

 

Při aktualizaci grafu je nezbytné zohlednit počet načtených úrovní. To platí nejen 

pro globální úroveň grafu, ale i pro lokálně načtené úrovně jednotlivých uzlů. Z toho 

důvodu má modul při aktualizaci grafu postupně kontrolovat, jestli je potřeba pokra-

čovat v porovnání na dalších úrovních. 

Pro zjištění rozdílů mezi zobrazeným a uloženým grafem vytvoří modul dočasný 

graf, kam na základě nastaveného počtu úrovní načte grafové prvky z databáze. Po 

vytvoření dočasného grafu porovná prvky dvou grafů a zaznamená nalezené rozdíly.  

Na rozdíl od stávající aplikace podporuje tento modul adaptaci nejen všech změn, 

ale i podmnožinu nalezených změn.  

Zápis dat do databáze 

Úkolem tohoto modulu je provedení operací zápisu do databáze pomocí Dotazo-

vacího modulu (obrázek 3.6). Na základě funkčních požadavků nebudou do aplikace 

implementovány operace zápisu do databáze. Nicméně v kódu je potřeba označit 

místa, kam budou programátorem BIS doplněny potřebné příkazy. Proto obsahuje 

tento modul metody pro přidání, mazání a editaci objektu a vazby, ale příkazy volající 

Dotazovací modul jsou doplněny oznamovací hláškou o neimplementovanou funkci. 

Z toho důvodu je modul na obrázku 3.6 zobrazen šedou barvou. 

 

 

Obrázek 3.6: Vztah modulů Zápis dat do databáze a Dotazovací modul. 
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3.2.2. Controller  

Controller je řídící komponent celé aplikace, který propojuje komponenty (Model 

a View), a spravuje interakce mezi nimi. Má za úkol přijímat od uživatele požadavky 

a na jejich základě provést změny v Modelu nebo ve View.  

Náš Controller je rozdělen na další moduly, které umožňují různé operace nad 

grafem. Tyto operace jsou:  

 přidání, mazání a editace uzlu či hrany, 

 vytvoření podgrafu ze zobrazeného grafu, 

 filtrace uzlů grafu, 

 hledání nejkratší cesty mezi dvěma uzly. 

Správa objektů a vazeb 

Správa objektů a vazeb zahrnuje přidání, mazání a editaci uzlu či hrany. Uvedené 

operace lze provést pro analytické i databázové prvky. Při mazání a editaci zachází 

modul s databázovými prvky stejně, jako s analytickými, pouze po provedení operace 

v grafu ještě realizuje operace v databázi. Obrázek 3.7 ukazuje, že pro databázové ope-

race používá modul Zápis do databáze.    

Při přidání analytického objektu vytvoří modul jiný typ objektu než pro databázo-

vou variantu, protože databázové objekty mají mnoho vlastností, které odpovídají 

sloupcům databázových tabulek. Naproti tomu analytické objekty mají jedinou vlast-

nost, která určí název, a tím i popis příslušného uzlu. Proto není pozdější změna typu 

přidaného prvku podporována modulem. Po přidání databázového objektu do grafu ho 

modul přidá ještě do databáze.  

Pro přidání a editaci grafového prvku je potřeba zobrazit formulář, který má uži-

vatel vyplnit. Z obrázku 3.7 je patrné, že pro tento účel používá modul další modul 

s názvem Zobrazení informace o objektu a vazbě. 

 

 

Obrázek 3.7: Vztah modulu Správa objektů a vazeb k ostatním modulům architek-

tury. 

Vytvoření podgrafu 

V popisu komponenty Model jsme uvedli, že aplikace podporuje tři typy vytvoření 

grafu. Jeden z nich je vytvoření podgrafu ze zobrazeného grafu.  
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Před vytvořením podgrafu má uživatel za úkol určit, které vrcholy budou součástí 

podgrafu. Na tento účel používá modul další modul s názvem Manipulace s grafem, 

který umožňuje označení vrcholů. Na obrázku 3.8 je tento vztah modulů uveden. 

Tento modul zabezpečuje, aby byly k podgrafu přidány kopie všech označených 

vrcholů a všech hran mezi nimi. Kromě toho zajištuje, aby nově vytvořený podgraf 

měl centrální uzel. Proto jmenuje jako centrální uzel podgrafu původní centrální uzel, 

pokud je součástí podgrafu. Jinak si vybere uzel s nejvyšším stupněm. 

 

 

Obrázek 3.8: Vztah modulů Vytvoření podgrafu a Manipulace s grafem. 

 

Podgraf vytvořený na základě funkčních požadavků se zobrazí v novém okně. 

Okna s původním grafem a podgrafem jsou nezávislá, což znamená, že změny prove-

dené v jednom grafu nejsou viditelné ve druhém grafu.  

Filtrace grafu 

Filtrace grafu umožnuje uživateli skrýt daný typ uzlu, a tím zobrazit graf bez zby-

tečných nebo nerelevantních prvků. Cílem tohoto modulu je nabízet tři typy filtrů: 

 filtr daného typu uzlu, 

 filtr uzlu s jedinou incidentní hranou, 

 filtr uzlu bez hrany, tj. izolovaného uzlu. 

Při filtraci grafu nezmění modul graf odstraněním uzlů, pouze informuje View, že 

vybrané uzly nemá zobrazit. Kromě toho zabezpečuje, aby skrytím nějakého uzlu mi-

zely i jeho incidentní hrany. Z obrázku 3.9 je patrné, že pro skrytí a odkrytí grafových 

prvků zavolá modul Zobrazení grafu. 
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Obrázek 3.9: Vztah modulů Filtrace grafu a Zobrazení grafu. 

 

Použití jednotlivých filtrů nevylučuje aplikaci jiných filtrů, proto podporuje modul 

kombinaci výše uvedených filtrů a rekurzivní použití posledních dvou filtrů. V případě 

rekurzivních filtrů určí počet incidentních hran jednotlivých uzlů z aktuálně zobraze-

ného grafu. 

Tento modul podporuje pozdější implementaci dalších typů filtrů. Postup rozšíření 

filtrace je popsán v programátorské dokumentaci. 

Nejkratší cesta 

Tento modul zabezpečuje hledání nejkratší cesty mezi dvěma vrcholy. Pro zjištění 

koncových uzlů používá modul Manipulace s grafem, který umožnuje označení více 

uzlů. Obrázek 3.10 ukazuje tento vztah modulů. 

 

 

Obrázek 3.10: Vztah modulů Nejkratší cesta a Manipulace s grafem. 

 

Modul podporuje dva typy hledání nejkratší cesty: vážený a nevážený. První typ 

bere v úvahu sílu vazeb. Délka nejkratší cesty se rovná součtu sil hran na cestě. Druhý 

typ počítá pouze počet hran mezi koncovými uzly. Protože síla vazby není záporné 

číslo a graf může obsahovat cykly, implementuje modul Dijkstrův algoritmus, který je 

známým algoritmem pro nalezení nejkratší cesty v grafu. 

V případě existence většího počtu cest stejné délky nalezne a uvede modul 

všechny.  
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3.2.3. View  

View se stará o zobrazení dat reprezentovaných Modelem a zabezpečuje interakce 

s uživatelem. Příkazy a požadavky uživatele předává Controlleru, který o tom obdrží 

oznámení a provádí různé operace. Po změně dat zobrazí komponenta View uživateli 

aktualizovaná data. 

Protože úkolem této komponenty je zobrazení dat, obsahuje náš View pouze funk-

cionality, které úzce souvisejí a jsou nutné k vizualizaci grafu a informací o jejich prv-

cích. Operace týkající se zobrazení dat jsme rozdělili do třech modulů: 

 Zobrazení grafu, 

 Zobrazení informace o objektu a vazbě, 

 Manipulace s grafem. 

Zobrazení grafu 

Tento modul se stará o vizualizaci grafu a poskytuje přehledné uživatelské roz-

hraní. Jeho úkolem je zobrazit hlavní okno aplikace, ve kterém jsou vykresleny aktu-

ální stav grafu a nástroje pro nabízené funkcionality (např. hledání nejkratší cesty, fil-

trace grafu, atd.).   

Zobrazení grafu má v aplikaci klíčový význam, protože k zadání diplomové práce 

vedla nespokojnost uživatelů především s umístěním uzlů ve stávající aplikaci. Na zá-

kladě funkčních požadavků má modul umožnit alespoň dva typy algoritmů pro roz-

místění uzlů: kruhový a hierarchický. Tyto algoritmy má určit pozice uzlů na plátně. 

Přehlednost grafu významně ovlivňuje i vzhled uzlů. Proto modul podporuje zob-

razení ikon v uzlech a zkrácení popisek uzlů.  

Zobrazení informace o objektu a vazbě 

Modul zabezpečuje zobrazení všech informací o objektech a vazbách. Kromě toho 

umožnuje editaci jednotlivých údajů. Před uložením změn provede modul kontrolu 

správnosti formátu povinných, číselných a datových polí.  

Modul zajistí, aby se vzhled a obsah informačních oken shodovaly s informač-

ními okny ze stávající aplikace.   

Manipulace s grafem 

Tento modul zahrnuje akce, které uživatel může provést nad vykresleným grafem. 

Tyto akce se týkají pouze grafického uživatelského rozhraní, ale mohou sloužit jako 

základ při provedení dalších operací. Např. označení uzlů je nezbytné při vytvoření 

podgrafu. 

Modul umožnuje následující uživatelské akce: 

 změna pozice uzlu přesunutím na jiné místo plátna, 

 přiblížení a oddálení sítě, 

 posunutí plátna do čtyř směrů, 

 zarovnání grafu tak, aby jeho každý uzel byl viditelný, 

 výběr a označení jednoho či více grafových prvků. 



 

 33 

Rozdíl mezi výběrem a označením prvku spočívá v tom, že výběrem se zobrazí 

informace o daném prvku, zatímco při označení se změní pozadí prvku a modul za-

znamená, že prvek je označen. Při výběru prvku se používá modul pro zobrazení in-

formace prvku. Obrázek 3.11 ukazuje tento vztah modulů.  

 

 

Obrázek 3.11:Vztah modulů Zobrazení informace o objektu a vazbě a Manipulace 

s grafem. 

3.3. Dostupné knihovny 

Naším cílem je najít jednu nebo více knihoven, které usnadňují tvorbu aplikace. 

Zvolené knihovny by měly pracovat tak, aby splnily stanovené požadavky. Přitom by 

měly poskytovat řešení pro většinu funkcionalit, a tím pokrývat co nejvíce modulů 

nebo částí modulů. Při použití více knihoven by měly být zvolené knihovny  samozře-

jmě kompatibilní, tedy měly by podporovat vzájemnou spolupráci.  

V následující části textu popisujeme, jak jsme postupovali při hledání knihoven. 

Potom představujeme tři nejnadějnější sady knihoven.  

3.3.1. Postup hledání a testování knihoven 

Celý postup jsme se rozhodli začít s prioritizací požadavků. Při určení pořadí jsme 

zohlednili obtížnost a délku implementace funkcionality. Nejobtížnějším a časově nej-

náročnějším úkolem je vykreslení grafu, konkrétně určení pozice uzlů. Proto je pro nás 

nejdůležitější, aby zvolená knihovna zobrazila graf přehledně a implementovala poža-

dované algoritmy pro umístění uzlů, tj. kruhový a hierarchický algoritmus. Kromě toho 

očekáváme, že se dá s knihovnou snadno pracovat. K tomu potřebujeme přehledný 

popis poskytovaných funkcionalit a kvalitní programátorskou dokumentaci. Po vizua-

lizaci a programátorské dokumentaci následují operace nad grafem. Snažíme se najít 

knihovny, které podporují filtraci grafu, editaci grafové struktury, nalezení nejkratší 

cesty a vytvoření podgrafu. Na posledních místech seznamu priorit se nacházejí ulo-

žení a načtení grafu do/ze souboru a funkce týkající se uživatelského rozhraní, např. 

přesun uzlu na jinou pozici, označení jednoho nebo více uzlů a přiblížení grafu. Tento 

seznam priorit jsme použili při výběru knihoven. 
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V zadání diplomové práce je uvedeno, že řešení má podporovat práci s většími 

grafy, které mohou obsahovat i miliony uzlů. Proto jsme zkoumali dostupnost kniho-

ven pro vizualizaci a analýzu velkých sítí. Mezi nejčastějšími doporučeními se obje-

vovaly jak softwary s hotovým uživatelským rozhraním, např. Gephi [5] a yEd [8], tak 

i široce používané a populární knihovny, např. JGraphX [6] a JGraphT [9], yFiles [10], 

GraphStream [11], JUNG [12], GraphViz [13], graph-tool [14], Pajek [15], atd.  

U všech uvedených knihoven jsme vyhledali a zjistili: 

 jaké funkcionality poskytuje a kolik našich požadavků pokrývá,  

 jestli má živou komunitu, 

 názory dalších programátorů, kteří již knihovnu používali, 

 rozsah a přehlednost dokumentace,  

 v jakém programovacím jazyku je implementována. 

Na základě výše stanovených podmínek jsme se rozhodli vyzkoušet tři knihovny: 

yFiles, JGraphX/T a GraphStream, které se ukazovaly jako nejslibnější. 

Rozhodnutí o výběru knihovny uvedeme v kapitole 3.4.  

3.3.2. yFiles 

yFiles [10] je softwarové řešení vyvíjené německou společností yWorks, která se 

specializuje na vývoj profesionálních softwarů pro vizualizaci grafů, UML diagramů 

a sociálních sítí. Projekt yFiles zahrnuje komerční knihovny pro různé platformy, které 

jsou uvedeny na obrázku 3.12. Ačkoli nejsou knihovny vydány pod open source li-

cencí, yWorks nabízí jejich bezplatné vyzkoušení po dobu 30 dnů. Kromě vizualizač-

ních knihoven poskytuje společnost i grafový editor yEd, který je volně dostupný pro 

platformy Windows, Unix/Linux a macOS.  

 

 

Obrázek 3.12: Nabídka softwarových řešení yFiles pro různé platformy [10]. 
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yFiles softwarová knihovna poskytuje pro umístění uzlů sítě bohatou sadu algo-

ritmů, např. hierarchický, organický (force-directed), stromový, ortogonální, radiální, 

kruhový a další algoritmy. Obrázek 3.13 ukazuje grafy zobrazené kruhovým a hierar-

chickým algoritmem. Projekt podporuje i analýzu grafu a provedení různých operací 

nad grafem. Například umožnuje testování, jestli je graf cyklický, souvislý, rovinný, 

bipartitní a jestli je stromem. Kromě toho implementuje širokou škálu algoritmů pro 

nalezení nejkratší cesty mezi libovolnými dvěma vrcholy. Dále zabezpečuje filtrování 

grafu podle různých podmínek a vytvoření kostry grafu.  

 

 

Obrázek 3.13: Kruhový a hierarchický algoritmus pro umístění uzlů [10]. 

 

Pro každou platformu je ke knihovně přikládán grafový editor a jeho zdrojový kód 

pro znázornění možností uživatelského rozhraní. Tento editor zajistí správu grafových 

prvků, uložení a načtení grafů, tisknutí a export grafů jako obrázek, nastavení vzhledu 

(tvar, barva, ikony) uzlů a hran, různé animace na grafu, výběr a označení uzlů a hran, 

přiblížení a oddálení sítě, klastrování uzlů, kopírování a vložení části grafů. Seznam a 

ukázkové video všech poskytovaných funkcí je uveden na webové stránce společnosti 

[10]. 

3.3.3. JGraphX a JGraphT 

JGraphX [6] a JGraphT [9] jsou knihovny pro vizualizaci grafu a provedení ope-

rací nad ním. Knihovny byly vytvořeny jako softwarový projekt švýcarského studenta 

Gaudenz Alder. První verzi knihoven publikoval v roce 2002. Obě knihovny jsou ne-

ustále vyvíjeny a poslední verzi publikovali v březnu 2019. JGraphX je Java Swing 

knihovna, která slouží pro zobrazení grafů a je publikován pod licencí BSD. JGraphT 
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je volně dostupná knihovna napsaná v jazyce Java. Poskytuje implementaci grafových 

algoritmů a objektů teorie grafů. JGraphT je licencován pod GNU LGPL6 2.1 a EPL7. 

JGraphX [16] se stará o vizualizaci orientovaných a neorientovaných grafů, pro-

cesních modelů, UML diagramů. Ke knihovně je přiložen editor, který představuje 

nabízené funkce. Obrázek 3.14 ukazuje tento ukázkový editor. Pro umístění uzlů grafu 

JGraphX poskytuje algoritmy: kruhový, hierarchický, stromový, organický a paralelní. 

Knihovna podporuje nastavení velikosti a ikony uzlů, přemístění a filtraci uzlů. Kromě 

toho obsahuje generátory pro vytvoření různých grafů, např. úplný graf, nulový graf, 

mřížkový graf, bipartitní graf, atd. JGrapX umožnuje nalezení nejkratší cesty mezi 

dvěma vrcholy. Zahrnuje i metody pro přidání a mazání grafových prvků.  

 

 

Obrázek 3.14: Ukázkový editor knihovny JGraphX [30]. 

 

JGraphT [9] se specializuje na implementaci grafových algoritmů. Kromě toho 

podporuje vytvoření různých grafů: orientovaný a neorientovaný graf, multigraf, pseu-

dograf, read-only graf, podgraf a graf grafů, kde uzly reprezentují jiné grafy. Knihovna 

poskytuje řadu grafových operací: průchod grafem pomocí algoritmů BFS a DFS, na-

lezení nejkratší cesty a kostry grafu, hledání kliků a cyklů, atd. JGraphT zabezpečuje 

uložení a načítání grafů. Podporované formáty jsou DOT [17], GML [18] a GraphML.  

Výše zmíněná dvojice knihoven dokáže spolupracovat pomocí adaptéru, který za-

jistí, aby grafy vytvořené v knihovně JGraphT mohly být využity knihovnou JGraphX. 

                                                 
6 GNU Lesser General Public License 2.1 https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 

7 Eclipse Public License https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/  

https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/
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3.3.4. GraphStream 

GraphStream [11] je knihovna umožňující zobrazení a analýzu dynamických 

grafů. Byla vytvořena studenty francouzské univerzity Le Havre v jazyce Java. 

GraphStream je aktivně vyvíjený projekt a poslední verze byla publikována v dubnu 

2018 pod licencí CeCILL-C8 a LGPL9 verze 3. Knihovna se skládá z tří základních 

balíků: gs-core, gs-algo a gs-ui.  

První balík gs-core zabezpečuje reprezentaci grafu. GraphStream podporuje vy-

tvoření orientovaných, neorientovaných a multigrafů. Kromě toho umožnuje vytvoření 

vlastních typů uzlů a hran a vytvořit specifické grafy z definovaných grafových prvků 

pomocí tovární metody. GraphStream se specializuje na vizualizaci dynamických 

grafů, což zajistí okamžité zobrazení změny provedené na datovém modelu. Tato 

vlastnost umožnuje efektivní přidání, mazání a editaci uzlů či hran. Tento balík umož-

nuje i uložení a načtení grafu. Podporované formáty jsou GraphML, GML, DGS [19], 

DOT a GEXF [20].  

Druhý balík gs-algo poskytuje širokou škálu grafových algoritmů. Implemen-

tuje velkou sadu pokročilých grafových generátorů, např. Barabási-Albert, Dorogovt-

sev-Mendés, Grid, Banana Tree, atd. Ukázkové video knihovny na webové stránce 

GraphStream pěkně znázorňuje, jak se změní tvar dynamického grafu při postupném 

generování nových grafových prvků. Pro hledání nejkratší cesty nabízí balík algo-

ritmy: A*, Dijsktra, Bellman-Ford. Kromě toho umožnuje hledání nejdelší cesty a sou-

vislých komponent, vytvoření kostry grafu, měření centrality, topologické uspořádání 

vrcholů, určení různých vlastností, jako je stupeň vrcholů nebo souvislost grafu. Ob-

rázek 3.15 ukazuje graf zobrazený knihovnou GraphStream. Graf má vyznačenu nej-

kratší cestu mezi dvěma vrcholy.  

                                                 
8 CeCILL-C licence http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL-C_V1-en.html  

9 GNU Lesser General Public License https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  

http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL-C_V1-en.html
https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
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Obrázek 3.15: Graf s vyznačenou nejkratší cestou [11]. 

 

Třetí balík gs-ui zajistí zobrazení grafů. V posledních letech přidali tvůrci kni-

hovny podporu pro různé platformy, proto je tento balík dostupný pro JavaFX, An-

droid, Swing. Knihovna poskytuje různé algoritmy pro umístění uzlů, např. hierar-

chický, kruhový, Eades84, Lin Long, Spring-Box, Barnes-Hut. Dále podporuje i tro-

jdimenzionální zobrazení grafů. Pro nastavení vzhledu grafu využívá jazyk CSS [21] 

a dovoluje dynamickou změnu barvy, velikosti, tvaru a ikony uzlů a hran. Uživatelské 

rozhraní podporuje přemístění uzlů se svými incidentními hranami, přiblížení a oddá-

lení grafu, filtraci uzlů, animaci symbolů na grafu, výběr a označení uzlů a hran. 

Kromě toho umožnuje uložení snímku grafu do souboru.  

Dokumentace knihovny je přehledná. Nabízené funkcionality jsou uvedeny též 

jako tutoriál obsahující kód a snímky výsledku. Ke zdrojovému kódu jsou přiloženy 

jednotkové testy všech modulů.  

3.4. Vyzkoušení a výběr knihovny 

V této kapitole popíšeme nejdříve postup vyzkoušení jednotlivých knihoven. Po-

tom všechny tři knihovny porovnáme podle seznamu priorit a uvedeme, kterou z nich 

použijeme při implementaci aplikace. 

Všechny zvolené knihovny nabízejí generátory pro vytvoření grafů. Díky tomu 

jsme mohli otestovat zobrazení velkých grafů. Kromě toho jsme byli zvědavi na zob-

razení vlastních dat z testovací databáze. Proto jsme se podívali na dokumentace kni-

hoven a vyhledali jsme, z jakých formátů souboru dokážou načíst grafy. Formátem 

podporovaným všemi třemi knihovnami byl GraphML. Z toho důvodu jsme vytvořili 
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pomocný projekt, který načte data z testovací databáze, vytvoří graf a uloží ho do sou-

boru GraphML. Podle informací získaných na konzultacích pracují analytici BIS často 

pouze s třemi úrovněmi vybraného objektu. Z toho důvodu obsahovaly vytvořené tes-

tovací soubory grafy tří úrovní (cca 60 uzlů/graf).  

Pomocí generátorů a testovacích grafových souborů se nám podařilo otestovat 

zvolené knihovny pro velké a menší grafy. Všechny tři knihovny byly stejně účinné 

při zobrazení grafů s více než 1000 uzly. Ačkoli poskytují kruhové i hierarchické al-

goritmy pro vizualizaci grafů, byly vykreslené grafy různých knihoven velmi odlišné 

v případě malých grafů. Následující obrázky ukazují zobrazení grafu různými knihov-

nami ze stejného grafového souboru. 

 

 

Obrázek 3.16: Hierarchický algoritmus yFiles. 

 

 

Obrázek 3.17: Jiný hierarchický algoritmus yFiles. 
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Obrázek 3.18: Hierarchický algoritmus GraphStream. 

 

 

Obrázek 3.19: Hierarchický algoritmus jGraphX. 

 

 

Obrázek 3.20: Kruhový algoritmus yFiles. 
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Obrázek 3.21: Jiný kruhový algoritmus yFiles. 

 

 

Obrázek 3.22: Kruhový algoritmus GraphStream. 

 

 

Obrázek 3.23: Kruhový algoritmus jGraphX. 
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Při výběru jsme museli procházet programátorskou dokumentaci všech knihoven. 

Nejkvalitnější dokumentaci má yFiles, kde jsou všechny funkcionality systematicky 

popsány. Druhou nejlepší dokumentaci měl GraphStream, který představuje funkcio-

nality krátkým popisem, potom uvede kód a obrázkem znázorní výsledek kódu. Kromě 

toho poskytuje Javadoc dokumentaci a detailně okomentovaný kód. Při vyzkoušení 

JGraphT a JGraphX bylo nepříjemné, že obě knihovny mají vlastní dokumentaci. 

Kromě toho představují tyto dokumentace pouze část funkcionalit.   

Ostatní funkcionality ze seznamu priorit jsou podporované nebo realizovatelné 

všemi třemi knihovnami, proto rozhodovala při výběru knihovny pouze dvě výše zmí-

něná kritéria.  

Na úvodní schůzce k diplomové práci se vedoucí práce zeptal zástupce BIS, zda 

máme zahrnout i komerční knihovny, kde je potřeba zakoupit licenci. Na základě 

kladné odpovědi jsme se rozhodli vybrat knihovnu yFiles, která je velmi kvalitně vy-

tvořena a nabízí mnoho funkcionalit i nad rámec diplomové práce. Další výhodou je, 

že poskytuje podporu .NET platformy, a proto snadněji spolupracuje s ostatními mo-

duly softwaru AISU, které jsou napsány v jazyce C#.  Bohužel po obdržení cenové 

nabídky licence změnil BIS svůj názor, a proto jsme si museli vybrat volně dostupnou 

knihovnu. Z dalších otestovaných knihoven jsme si vybrali GraphStream, který podle 

našich názorů zobrazí grafy přehledněji a má kvalitnější a jasnější dokumentaci. 

Vzhledem tomu, že knihovna GraphStream je implementována v jazyce Java, naši 

aplikaci vytvoříme též v Javě. Pro znázornění spuštění JAR souboru ze softwaru AISU 

vytvoříme další jednoduchou aplikaci v programovacím jazyce C#.  

3.5. Realizace modulů aplikace pomocí knihoven 

Představení architektury aplikace skončíme stručným shrnutím informací o reali-

zaci modulů. Podrobný popis implementace uvádíme v programátorské dokumentaci. 
V předchozí části jsme se dozvěděli, že budeme pracovat s knihovnou 

GraphStream, která je napsána v jazyce Java. Z toho důvodu implementujeme aplikaci 

v Javě a pro vytvoření uživatelského rozhraní použijeme knihovnu Swing.  

Databázová vrstva 

Vzhledem k požadavku BIS použijeme pro ukládání grafu Microsoft SQL Server. 

Pro realizaci Dotazovacího modulu jsme se rozhodli použít aplikační rozhraní Java 

Database Connectivity (JDBC), které podporuje přístup Java aplikací k relačním data-

bázím. JDBC umožňuje připojení k databázi, spuštění dotazovacích příkazů, vrácení 

výsledků a výsledné odpojení. JDBC je součástí Java Standard Edition, ale pro přístup 

k Microsoft SQL Serveru je důležité pořídit si JDBC ovládač, který poskytuje společ-

nost Microsoft [22][23]. 

Protože konkrétní SQL dotazy pro vyhledání a správu dat souvisejí se způsobem 

reprezentace dat, implementujeme tyto příkazy sami. 

Uložení a načtení grafu do/ze souboru umožnuje balík gs-core, proto ho při im-

plementaci IO modulu využijeme. 
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Model Aplikační vrstvy 

Nastavení úrovně objektu vyžaduje rekurzivní načtení nebo skrytí úrovní. Tuto 

funkcionalitu nepodporuje žádný balík, proto tento modul implementujeme sami. 

Modul Aktualizace grafu z databáze porovná zobrazený graf s grafem v databázi. 

Kontrolu izomorfizmu dvou grafů a vracení případných rozdílů programujeme sami.  

Vzhledem k požadavku BIS nejsou operace zápisu do relační databáze podporo-

vány v aplikaci. Proto modul Zápis dat do databáze bude implementován programá-

torem BIS.  

Modul Práce se souborem řídí uložení a načtení souboru. Pro vytvoření souboru 

a načtení grafu použijeme IO modul. Dodatečné úkoly související s vytvořením grafu 

implementujeme sami. 

Controller Aplikační vrstvy  

Modul Správa objektů a vazeb řídí přidání, mazání a editaci prvků. Jednotlivé ope-

race jsou podporovány balíkem gs-core. Ošetření uživatelských požadavků a doda-

tečné řídící příkazy implementujeme sami. 

Filtrace grafu vyžaduje skrytí jednotlivých typů uzlů. Zobrazení a skrytí grafo-

vých prvků umožnuje balík gs-ui. 

Modul Vytvoření podgrafu zabezpečuje vytvoření nového grafu s označenými vr-

choly. Označení vrcholů podporuje balík gs-ui. Klonování označených vrcholů na-

programujeme sami. 

Pro nalezení nejkratší cesty mezi dvěma vrcholy použijeme balík gs-algo. 

View Aplikační vrstvy 

Modul Zobrazení grafu zabezpečuje vykreslení grafu a zobrazení nástrojů různých 

funkcionalit. Určení pozic uzlů a vykreslení grafu zajišťuje balík gs-ui. Zobrazení 

okna a nástrojů funkcionalit implementujeme sami. 

Modul Manipulace s grafem umožnuje přemístění uzlu na jinou pozici, výběr a 

označení grafových prvků, přiblížení a oddálení grafu. Všechny tyto operace podpo-

ruje balík gs-ui. 

Vzhledem k požadavku BIS implementujeme modul Zobrazení informace o ob-

jektu a vazbě sami, protože vzhled informačního okna musí být stejný jako ve stávající 

aplikaci.  
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4. Programátorská dokumentace 
V této kapitole představujeme části softwarového řešení a uvedeme požadavky a 

postup spuštění aplikace. Dále se zaměříme na implementaci jednotlivých modulů 

dříve popsané architektury.  

K diplomové práci je přiložena vygenerovaná Javadoc dokumentace, která spolu 

s touto kapitolou slouží k pochopení implementačních detailů.  

4.1. Části softwaru a postup spuštění 

Softwarové řešení se skládá ze dvou aplikací. První slouží pro vizualizaci a editaci 

sítě a má za úkol nahradit analytickou část softwaru AISU. Je implementována v ja-

zyce Java. Druhá aplikace je pouze doplňková a byla vytvořena pro názorné spuštění 

první aplikace ze softwaru AISU. Ve druhé kapitole jsme uvedli, že software AISU je 

implementován v jazyce C#. Z toho důvodu je hlavním úkolem naší druhé aplikace 

poskytnout ukázku pro propojení Java a C# aplikací.  

4.1.1. Hlavní vizualizační aplikace 

Soubor 

Hlavní vizualizační aplikace je zabalena do spustitelného souboru diplomo-

vaprace.jar. Tento JAR soubor byl vytvořen pomocí Ant a obsahuje kromě přelo-

žených tříd naší aplikace ještě třídy používaných balíků: gs-core, gs-algo, gs-ui 

a JDBC.  

Požadavky použití 

Pro úspěšné spuštění aplikace je vyžadována instalace následujících softwarů: 

 Java Runtime Environment (JRE) 9 nebo novější verze, 

 Microsoft SQL Server 2008 nebo novější verze, 

 Microsoft SQL Server Management Studio, 

 Microsoft SQL Sever Configuration Manager. 

JRE 9 nebo novější verzi lze stáhnout z webové stránky společnosti Oracle10. Po-

kud jsou na počítači nainstalovány i starší verze JRE, je potřeba kontrolovat výchozí 

verzi pomocí příkazu java –version. Změnu výchozí verze JRE lze provést v na-

staveních proměnného prostředí (Environment Variables). Obrázek 4.1 ukazuje postup 

otevření okna nastavení a příklad změny proměnných „JRE_HOME“ a „Path“ ve Win-

dows 10. 

                                                 
10 https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-javase9-3934878.html  

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-javase9-3934878.html
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Obrázek 4.1: Nastavení výchozí verze JRE. 

 

Další tři softwary umožnují práci s daty a lze je stáhnout z webové stránky spo-

lečnosti Microsoft11. Při instalaci a nastavení serveru a pomocných nástrojů je dopo-

ručeno postupovat podle instalačního návodu. Spolehlivým a volně dostupným návo-

dem jsou například ukázková videa společnosti Wise Owl12.  

Po úspěšné instalaci všech výše uvedeních softwarů zbývá: 

 importovat testovací data ze souboru na server, 

 přidat nové přihlašovací údaje na server. 

Testovací data se nacházejí na přiloženém médiu v souboru TestDB.bak. Impor-

tovat data ze souboru lze v aplikaci Microsoft SQL Server Management Studio zvole-

ním položky „Obnovení databáze“ (Restore Database).  

Při přidání nových přihlašovacích údajů je doporučeno zvolit „DPLogin“ jako uži-

vatelské jméno a „DPPassword“ jako heslo, protože testovací data obsahují odkazy na 

uživatele „DPLogin“. 

  

                                                 
11 https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2016  

12 https://www.wiseowl.co.uk/sql/videos/sql-server-2016/  

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2016
https://www.wiseowl.co.uk/sql/videos/sql-server-2016/
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Spuštění aplikace 

Po úspěšné instalaci požadovaných softwarů lze hlavní aplikaci spustit pomocí 

ukázkové aplikace nebo z příkazové řádky operačního systému. Při spuštění hlavní 

aplikace je nutno uvést informace pro připojení k SQL serveru a údaje centrálního ob-

jektu a grafu. Proto aplikace vyžaduje zadání údajů jako parametry programu v násle-

dujícím pořadí: 

1. síťová adresa počítače, na kterém běží SQL server, 

2. název databáze, 

3. uživatelské jméno, 

4. heslo, 

5. identifikační číslo centrálního objektu, 

6. typ centrálního objektu, 

7. výchozí globální úroveň v grafu. 

Příklad příkazu při spuštění aplikace z příkazového řádku: 

java -jar diplomovaprace.jar localhost:2402 TestDB_DP  

DPLogin DPPassword 1150000007931 930 3 

Detailní postup použití hlavní aplikace a určení správných vstupních parametrů 

jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. 

4.1.2. Ukázková aplikace 

Soubor a spuštění 

K hlavní aplikaci byla vytvořena ukázková aplikace, kterou lze spustit souborem 

ExecuteJAVA.exe. Podmínkou spuštění ukázkové aplikace je, aby se oba spustitelné 

soubory (JAR i EXE) nacházely ve stejném adresáři.  

Detailní postup použití ukázkové aplikace je popisován v uživatelské dokumen-

taci. 

Aplikace 

Cílem ukázkové aplikace je znázornit spuštění hlavní aplikace ze softwaru AISU. 

Proto vykonává ukázková aplikace operace, které jsou nezbytné pro spuštění našeho 

JAR souboru se správnými parametry ze C# kódu. Pro splnění úkolu nabízí následující 

funkce: 

 zobrazení formuláře pro zadání údaje připojení a grafu, 

 načtení zadaných údajů z formuláře, 

 validace zadaných údajů, 

 spuštění hlavní vizualizační aplikace se zadanými údaji. 

V další části textu popisujeme implementační detaily hlavní a ukázkové aplikace. 
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4.2. Reprezentace grafu 

Knihovna GraphStream, konkrétně balík gs-core poskytuje programátorům im-

plementaci datové struktury grafu. Třída SingleGraph prezentuje orientované a neo-

rientované grafy, zatímco třída MultiGraph podporuje vytvoření grafů s více rovno-

běžnými hranami.   

Knihovna též umožnuje definici vlastního typu grafu, který může obsahovat různé 

typy uzlů a hran. Při vytvoření vlastních typů uzlů a hran využijeme vlastnosti tříd 

SingleNode a SingleEdge a definujeme nové třídy AnalyticGraphNode a Analy-

ticGraphEdge jako jejich podtřídy. Třídy pro reprezentaci analytického grafu se na-

cházejí v balíku kuklisova.analyticgraph. 

Uzly grafu 

Obrázek 4.2 ukazuje diagram tříd jednotlivých typů uzlů. Třída SingleNode z kni-

hovny GraphStream obsahuje následující proměnné: identifikační číslo uzlu, odkaz na 

graf, seznam incidentních hran a číslo stupně uzlu. Kromě toho implementuje po-

mocné metody pro zjištění sousedních uzlů a vytvoření iterátorů na prohledávání gra-

fové komponenty do šířky a hloubky.  

Naše třída AnalyticGraphNode dědí od třídy SingleNode a definuje metody, 

které mají důležitou roli při implementaci modulů Nastavení úrovně objektu, Aktuali-

zace grafu z databáze a Práce se souborem.  

Metoda fillBasicInfo(HashMap<String, Object> info) je použita při načtení údaje 

o objektu z databáze a má za úkol kopírovat data do vlastností objektu. Metody co-

pyPropertiesToAttributes() a copyAttributesToProperties() jsou použity při práci 

s grafovými soubory, protože knihovna GraphStream podporuje uložení a načtení dat 

pouze ze/do seznamu atributů. Metoda compareTo(AnalyticGraphNode node) vrátí se-

znam vlastností, ve kterých se liší od zadaného uzlu, zatímco metoda ac-

ceptChange(ChangeType changeType, AnalyticGraphNode dbNode) změní hodnotu 

zadané vlastnosti na základě zadaného uzlu. Tyto dvě metody jsou použity při aktua-

lizaci grafu. Metody setNodeAttributes() a setLabels(String str1, String str2) nastaví 

ikonu a popis při zobrazení uzlu. 

Všechny typy objektů a jejich vlastnosti, které jsou znázorněny i na obrázku 4.2, 

jsme představili v kapitole 2.2, kde jsme popsali způsob reprezentace dat.  

Nový typ uzlu 

Práce klade velký důraz na modifikovatelnost softwaru. Díky tomu umožnuje ře-

šení přidání nového typu objektu, a tím i definici nového typu uzlu. Při vytvoření no-

vého typu uzlu je potřeba provést následující operace: 

 Definovat novou třídu, která dědí od třídy AnalyticGraphNode, a přizpůsobit 

metody vlastnostem nové třídy, tj. přepsat metody nadtřídy. 

 V Dotazovacím modulu definovat SQL dotazy pro čtení údajů z databáze a zá-

pis nových údajů do databáze. 

 V modulu Filtrace grafu přidat filtr pro nový typ uzlu. 
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 V modulu Správa objektů a vazeb aktualizovat metody addNode(), update-

Node() a removeNode(). 

 V modulu Zobrazení informace o objektu a vazbě vytvořit nový typ informač-

ního okna a informačního panelu. 

 

 

Obrázek 4.2: Diagram tříd reprezentující uzly grafu. 

Hrany grafu  

Obrázek 4.3 ukazuje diagram tříd reprezentující hrany grafu. Třída SingleEdge je 

součástí knihovny GraphStream a má následující proměnné: identifikační číslo, odkaz 

na zdrojový a cílový uzel, odkaz na graf, indikátor orientovanosti. Třída implementuje 

pomocnou funkci getOpposite(SingleNode node) pro zjištění protilehlého koncového 

uzlu na základě zadaného koncového uzlu. Třída AnalyticGraphEdge je podtřídou 

třídy SingleEdge a podobně jako v předchozím případě implementuje pomocné me-

tody využité v modulech Nastavení úrovně objektu, Aktualizace grafu z databáze a 

Práce se souborem. 

 



 

 49 

 

Obrázek 4.3: Diagram tříd reprezentujících hrany grafu. 

Graf 

Knihovna GraphStream používá pro vytvoření grafu tovární metodu, a tím zajistí 

koherenci vytvářených objektů. Díky tomu je zaručeno, že instance třídy SingleGraph 

obsahuje jedině uzly SingleNode a hrany SingleEdge.  

Obrázek 4.4 ukazuje diagram tříd reprezentujících různé typy grafů. Třída Single-

Graph z knihovny GraphStream obsahuje následující proměnné: identifikační číslo 

grafu, indikátor striktního ověření přidaného prvku13, seznam uzlů, seznam hran, počet 

uzlů, počet hran. Kromě toho podporuje vrácení odkazu na uzel či hranu na základě 

identifikačního čísla, přidání a mazání grafového prvku, smazání všech grafových 

prvků a zobrazení grafu. Naše třída AnalyticGraph dědí od třídy SingleGraph a de-

finuje další proměnné pro uložení odkazu na centrální uzel a manažeru pomocných 

grafových prvků.  

                                                 
13 Používá-li graf striktní ověření, potom při přidání prvku, který je již součástí grafu, systém hodí vý-

jimku. 
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Obrázek 4.4: Diagram tříd pro typy grafu. 

4.3. Databázová vrstva 

Databázová vrstva zabezpečuje přístup k externím zdrojům, kde jsou uchovávány 

informace o analytických sítích. Mezi externí zdroje patří relační databáze nacházející 

na Microsoft SQL Serveru a grafové soubory uložené na pevném disku. Databázová 

vrstva je implementována v balíku kuklisova.dblayer a  skládá se ze dvou modulů: 

Dotazovací modul a IO modul.  

4.3.1. Dotazovací modul 

Dotazovací modul umožnuje připojení k SQL serveru a manipulaci s daty, tj. do-

tazování, vkládání, aktualizace a mazání relačních dat. Třídy modulu se nacházejí 

v balíku kuklisova.dblayer.querymodule. 

Pro připojení k SQL serveru a přístup k datům používáme metody tříd DriverMa-

nager, Connection, Statement a ResultSet z knihovny JDBC. Připojení k SQL ser-

veru a spuštění dotazů implementujeme v třídě DbConnector. Navázání spojení s da-

tabází zabezpečuje metoda getConnection(String url) třídy DriverManager, kde má 

hodnota parametru jasně definovaný formát: 

jdbc:sqlserver://adresa_serveru;databaseName=název_databáze; 
user=uživatelské_jméno;password=heslo 

 

Po úspěšném připojení vrátí metoda spojení s databází, tj. instanci třídy Con-

nection. Následně vytvoříme pomocí metody createStatement() třídy Connection ob-

jekt Statement, který zajišťuje přístup k datům. Pro posílání SQL dotazů databázi po-

užíváme metodu executeQuery(String query) třídy Statement. Po zpracování dotazu 
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vrátí metoda objekt třídy ResultSet, který obsahuje výsledek SQL příkazu. Kód 4.1 

implementuje výše popsaný proces. 

 
Kód 4.1: Připojení k SQL serveru a spuštění SQL dotazu. 

 

Realizace připojení k databázovému serveru a manipulace s daty může trvat 

dlouho, a tím zablokovat hlavní GUI vlákno. Z toho důvodu provedeme obsluhu výše 

uvedených událostí ve zvláštním vlákně. Pro vykonávání dlouhotrvajících úloh jsme 

vytvořili třídu ConnectionWorker, která dědí od abstraktní třídy SwingWor-

ker<T,V>. Pomocí metody execute() třídy ConnectionWorker spustíme nové 

vlákno, které provede dlouhotrvající operace implementované v metodě 

doInBackground(). 

Součástí Dotazovacího modulu jsou také SQL dotazy, které se nacházejí v balíku 

kuklisova.dblayer.querymodule.queries. V relační databázi je každý typ objektu ulo-

žen do samostatné tabulky a každý typ má jiné atributy. Z toho důvodu balík obsahuje 

třídy pro každý typ objektu, které implementují interface ObjectQuery. Tento inter-

face definuje metody pro selekci, přidání, mazání a editaci objektu. Na základě funkč-

ních požadavků diplomové práce budou metody insertObject(AnalyticGraphNode 

private String CONNECTION_URL; 

private String server; 

private String databaseName; 

private String user; 

private String password; 

 

public DbConnector(String server, String databaseName, String user, 

String password) { 

    this.server = server; 

    this.databaseName = databaseName; 

    this.user = user; 

    this.password = password; 

    this.CONNECTION_URL = "jdbc:sqlserver://" + server + ";" +  

        "databaseName=" + databaseName + ";" + "user=" + user + ";"+ 

        "password=" + password; 

} 

 

public void connect() { 

 HashMap<Long, String> result = new HashMap<Long, String>(); 

  

 Connection con = DriverManager.getConnection(CONNECTION_URL);   

 Statement stmt = con.createStatement();   

 ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from USERS");   

  

 while (rs.next()) { 

        result.put(rs.getLong("Counter"), 

        rs.getString("Jmeno") + " " + rs.getString("Prijmeni")); 

      } 

 

      con.close();   

} 
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node), removeObject(long userId, long DbId), updateObject(AnalyticGraphNode 

node) implementovány programátorem BIS. V balíku se nachází ještě třída Ed-

geQuery, která zabezpečuje přístup k tabulce hran. Metoda getNextLevelEle-

ments(long DbId, int typeId) vrátí všechny hrany, které jsou incidentní se zadaným 

uzlem. Další metody – přidání, mazání a editace hrany – budou implementovány pro-

gramátorem BIS.  

4.3.2. IO modul 

IO modul zabezpečuje čtení a zápis ze/do grafových souborů a uložení sítě jako 

obrázek. Knihovna GraphStream podporuje všechny uvedené funkcionality, proto po-

užijeme pro implementaci modulu dostupné třídy. Třídy FileSinkGraphML a File-

SourceGraphML umožnují uložení a načtení sítě do/z grafového souboru, avšak při 

jejich použití a testování jsme narazili na problémy s kódováním českých znaků. 

Z toho důvodu jsme se rozhodli vytvořit podtřídy těchto tříd a přepsat část kódu tak, 

aby při vytvoření readeru a writeru bylo explicitně nastaveno kódování znaků na UTF-

8. Naše třídy AnalyticFileSinkGraphML a AnalyticFileSourceGraphML se nachá-

zejí v balíku kuklisova.dblayer.iomodule. 

4.4. Model Aplikační vrstvy 

Model ukládá stav analytického grafu a aktualizuje ho na základě žádostí od jiných 

komponent. Je jedinou komponentou, která má přístup k Databázové vrstvě. Model je 

implementován v balíku kuklisova.applayer.model a skládá se ze čtyř modulů: Nasta-

vení úrovně objektu, Práce se souborem, Aktualizace grafu z databáze a Zápis dat do 

databáze.  

4.4.1. Nastavení úrovně objektu 

Implementace toho modulu se nachází v balíku kuklisova.applayer.mo-

del.graphlevels, který se skládá z tří tříd: LevelLoader, NodeLoader a LevelCompu-

ter. Třída LevelLoader poskytuje metody pro nastavení globální úrovně grafu a lo-

kální úrovně uzlu. Při nastavení globální či lokální úrovně zablokujeme nejdříve hlavní 

okno zachycující graf a zobrazíme dialog s lištou průběhu, aby uživatel nemohl pro-

vést operace během změny stavu grafu. Potom kontrolujeme, jestli je potřeba načíst 

nové úrovně z databáze anebo skrýt již zobrazené úrovně. Pro načtení nových úrovní 

používáme metodu loadLevels(AnalyticGraph graph, AnalyticGraphNode node, int 

levelCount), která načte postupně z databáze jednotlivé úrovně pomocí Dotazovacího 

modulu. Po dokončení nastavení správného počtu úrovní pro každý uzel aktualizujeme 

vlastnost, která ukazuje, kolik úrovní má z databází načteno. Potom přidáme ještě 

čtverce pro kliknutí ke každé nové hraně. Nakonec odblokujeme hlavní okno, které již 

zobrazuje nový stav grafu.  

Třída NodeLoader obsahuje metodu pro každý typ objektu a slouží k načtení 

všech informací o daném objektu. Pro přístup k databázi používá Dotazovací modul. 
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Třída LevelComputer má dvě pomocné metody. Metoda getLevels(Analy-

ticGraphNode node, int minLevel, int maxLevel) vrátí hešovací tabulku, kam ukládá 

seznam uzlů podle relativní úrovně od zadaného uzlu. Druhá metoda updateLe-

velsFromCentralNode(AnalyticGraph graph) zabezpečuje pro každý uzel aktualizaci 

vlastnosti reprezentující vzdálenost od centrálního uzlu. 

4.4.2. Práce se souborem 

Balík kuklisova.applayer.model.io toho modulu obsahuje jedinou třídu File-

Stream, která řídí uložení a načtení grafu do/ze souboru. Metoda openGraph(DbCon-

nector dbConnector) zabezpečuje zobrazení dialogového okna, aby mohl uživatel vy-

hledat grafový soubor, ze kterého chce načíst graf. Po výběru souboru je použit IO 

modul Databázové vrstvy, a tím knihovna GraphStream, která implementuje načtení 

grafového souboru. Metoda  

saveGraph(View mainFrame, AnalyticGraph analyticGraph, GraphicGraph 

graphicGraph) slouží pro uložení grafu. Podobně jako předchozí metoda zobrazí dia-

logové okno, aby uživatel vyhledal adresář, kam uloží graf. Při uložení jsou podporo-

vány dva souborové formáty: GraphML a PNG. Po výběru formátu, názvu souboru a 

adresáře je graf uložen pomocí IO modulu Databázové vrstvy.  

V případě obrovského grafu může provedení operací s grafovým souborem trvat 

dlouho. Z toho důvodu jsme vytvořili třídy GraphSavingWorker a GraphOpe-

ningWorker, které dědí od abstraktní třídy SwingWorker<T,V> a umožnují spuštění 

dlouhotrvajících operací ve zvláštním vlákně.  

Nový typ grafového souboru 

Aplikace podporuje implementaci uložení grafu do jiného typu grafového sou-

boru. Pro přidání nového souborového formátu je potřeba vytvořit dvě nové třídy v IO 

modulu, které by měly dědit od tříd FileSinkBase a SourceBase z knihovny 

GraphStream. Po implementaci samotného uložení a načtení grafu je důležité přidat 

k výše zmíněným dialogovým oknům ještě volbu nového formátu.  

4.4.3. Aktualizace grafu z databáze 

Třídy toho modulu se nacházejí v balíku kuklisova.applayer.model.graphactuali-

zation. Nejvýznamnější třídou modulu je ChangeManager, která umožnuje zjištění 

rozdílů mezi zobrazeným a uloženým grafem a následnou adaptaci označených roz-

dílů. Aktualizace grafu začíná zavoláním metody checkDatabase(), kde vytvoříme po-

mocný graf a načteme přesně tolik úrovní, kolik zobrazený graf má. Potom zavoláme 

metody compareNodes() a compareEdges(), které porovnají uzly a hrany zobrazeného 

a pomocného grafu. Po nalezení všech rozdílů vrátíme informace Controlleru. Po 

označení rozdílů uživatelem zavolá Controller metodu acceptChanges() třídy Chan-

geManager, kde adaptujeme a zobrazujeme změny provedené v grafu. 

Další třídy v modulu jsou pouze pomocné a slouží pro reprezentaci typů rozdílů 

a provedených změn.   
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4.4.4. Zápis dat do databáze 

Balík kuklisova.applayer.model.writeoperations toho modulu obsahuje jedinou 

třídu DatabaseComponentManager, která řídí operace zápisu do databáze. Třída po-

skytuje ostatním modulům metody pro přidání, mazání a editaci objektu a vazby. Tím 

odstíní ostatní dva komponenty (Controller a View) od přístupu k Databázové vrstvě. 

Pro provedení operace zápisu používá Dotazovací modul Databázové vrstvy, který na-

bízí jednu třídu pro operace s vazbou a další třídy pro každý typ objektu. Proto je úko-

lem toho modulu zavolání metody odpovídajících tříd na základě typu objektu či 

vazby.  

4.4.5. Třída Model 

Třída Model obsahuje aktuální stav analytického grafu. V kapitole 3.2.1 jsme 

uvedli, že aplikace podporuje tři způsoby vytvoření grafu. Proto má tato třída tři různé 

konstruktory: 

 Model(DbConnector dbConnector, long DbId, int typeID, int level) vytvoří 

graf na základě informací o centrálním uzlu a počtu úrovní. Pro načtení grafu 

z databáze používá modul Nastavení úrovně objektu konkrétně funkci globální 

nastavení úrovní. Celý graf je vytvořen pomocí rekurze. To znamená, že 

nejdřív jsou načtena data o centrálním objektu, který představuje nultou úro-

veň. Potom jsou vyhledány jeho incidentní hrany, kde tvoří opoziční koncové 

uzly další úroveň. Tento postup pokračuje až do načtení poslední úrovně. 

 Model(DbConnector dbConnector, AnalyticGraph graph) slouží k vytvoření 

grafu jako podgraf původního grafu.  

 Model(DbConnector dbConnector, File file) vytvoří graf z grafového souboru 

pomocí IO modulu.  

4.5. Controller Aplikační vrstvy 

Controller je jádro celé aplikace a chová se jako prostředník mezi Modelem a 

View. V Controlleru implementujeme operace nad grafem, které můžeme rozdělit do 

čtyř modulů: Správa objektů a vazeb, Vytvoření podgrafu, Filtrace grafu a Nejkratší 

cesta. Kód celé komponenty je umístěn v balíku kuklisova.applayer.controller. Sou-

částí balíku je i třída Controller, která řídí komunikaci mezi různými moduly. Kromě 

toho přijímá požadavky uživatele a na jejich základě provede operace nad grafem.  

4.5.1. Správa objektů a vazeb 

Balík kuklisova.applayer.controller.componentmanager obsahuje třídy pro správu 

objektů a vazeb. Třída GraphComponentManager poskytuje metody pro přidání, 

mazání a editaci uzlu a hrany. Při přidání a editaci grafového prvku se zobrazí infor-

mační okno, kde uživatel vyplní anebo edituje údaje. Kliknutím na tlačítko Uložení se 

zavolají metody této třídy, které vyčtou data z formuláře a změní aktuální stav grafu a 
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jeho prvku. Obsah informačního okna se mění na základě typu objektu, proto třída 

obsahuje metody pro každý typ objektů. 

Aplikace podporuje analytické i databázové přidání, mazání a editaci grafových 

prvků. V analytickém případě jsou operace provedeny pouze v grafu. Při databázo-

vých operacích používá modul další modul Zápis dat do databáze, který zatím zobrazí 

hlášku o tom, že operace zápisu budou implementovány programátorem BIS. Analy-

tické a databázové operace jsou implementovány v samostatných metodách.  

4.5.2. Vytvoření podgrafu 

Implementace toho modulu se nachází v balíku kuklisova.applayer.controller.sub-

graph. Třída Subgraph poskytuje metodu pro vytvoření podgrafu původního grafu a 

jeho zobrazení v novém okně. Celý postup začíná označením vrcholů, které budou 

součástí podgrafu. Pro tento účel používá modul další modul s názvem Manipulace s 

grafem. Po ukončení označení uživatelem v metodě showSubGraph(AnalyticGraph 

analyticGraph, GraphicGraph graphicGraph, DbConnector dbConnector) vytvoříme 

nový graf. Ke grafu přidáme kopie označených vrcholů, které mají atribut ui.selected, 

a kopie všech hran, jejichž oba koncové uzly jsou označeny. Následně vybereme cen-

trální uzel a vytvoříme novou instanci trojice Model-View-Controller, aby aplikace 

zobrazila nezávislý podgraf v novém okně.  

4.5.3. Filtrace grafu 

Balík kuklisova.applayer.controller.filtration obsahuje třídu GraphFilter, která 

umožnuje skrytí uzlů a hran podle různých kritérií. První typ filtru se stará o filtraci 

uzlů podle typu objektu. Proto implementuje 2 metody pro každý typ objektu: jednu 

pro zakrytí a druhou pro zobrazení objektů stejného typu. Další dva typy filtrů jsou 

rekurzivní a zohledňují aktuální stav grafu. Metoda filterNodeWithOneEdge() pro-

chází seznam uzlů a pro každý uzel počítá množství zobrazených sousedních uzlů. 

Pokud má uzel jediného zobrazeného souseda, zakrývá zkoumaný uzel. Metoda filter-

NodeWithoutEdge() funguje podobně jako předchozí metoda, jenže zakrývá uzly, 

které nemají žádný sousední uzel. 

Při použití filtrů je potřeba zakrýt ještě incidentní hrany skrytých uzlů pomocí me-

tody hideEdges(), která prochází seznam hran a kontroluje, jestli má daná hrana nevi-

ditelný koncový uzel. Pokud ano, hrana se zakrývá. Tato metoda je zavolána na konci 

všech metod, které filtrují uzly. V modulu je implementována ještě metoda showAll() 

pro zobrazení původního stavu grafu, tedy všech uzlů a hran. 

Skrytí grafových prvků je podporováno knihovnou GraphStream. Pro zakrytí uzlu 

či hrany stačí k prvku přidat atribut ui.hide.  

Nový typ filtru 

Pro implementaci nového typu filtru je potřeba přidat dvě nové metody ke třídě 

GraphFilter. Jedna metoda by měla obsahovat operace pro zakrytí uzlu podle vymyš-
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leného kritéria. Druhá by měla vykonávat inverzní operace, které odkryjí uzly na zá-

kladě kritéria. Kromě toho je důležité přidat tlačítko nebo jinou GUI komponentu k fil-

trovacímu panelu pro ovládání nového filtru.   

4.5.4. Nejkratší cesta 

Třídy toho modulu jsou umístěny v balíku kuklisova.applayer.controller.shotest-

Path. Při spuštění modulu Nejkratší cesta se zavolá metoda startShortestPath() třídy 

ShortestPath, kde vytvoříme ovládací panel a vrátíme ho. Tento panel se zobrazí 

v hlavním okně, kde může uživatel nastavit, jestli chce brát do úvahy síly vazeb při 

hledání nejkratší cesty. Po označení koncových uzlů cesty se zavolá metoda calcula-

teShortestPaths(AnalyticGraphNode lastSelectedNode), kde nejdřív kontrolujeme po-

čet označených uzlů a pomocí Dijkstrova algoritmu vyhledáme nejkratší cestu mezi 

dvěma vrcholy. Následně zobrazíme v ovládacím panelu informace o nalezené cestě, 

případně cestách stejné délky, a pomocí metody showSelectedPath(Path path) vybar-

víme cestu v zobrazeném grafu.  

Metoda clearShortestPath() umožnuje smazat předchozí nastavení hledání a vrátí 

ovládací panel i graf do původního stavu. Další užitečnou metodou je create-

GraphFromSelectedPath(), která zobrazí zvolenou cestu v novém okně. 

Implementace Dijkstrova algoritmu je součástí knihovny GraphStream. Pro pou-

žití jiného algoritmu nalezení nejkratší cesty stačí upravit metodu calculateShortest-

Paths(AnalyticGraphNode lastSelectedNode) a zavolat implementovaný algoritmus.  

4.6. View Aplikační vrstvy 

View se stará o zobrazení aktuálního stavu grafu a údajů grafových prvků. Kromě 

toho zabezpečuje interakce uživatele s aplikací a předá uživatelské akce Controlleru. 

Tato komponenta je implementována v balíku kuklisova.applayer.view a skládá se ze 

tří modulů: Zobrazení grafu, Zobrazení informace o objektu a vazbě, Manipulace 

s grafem. 

4.6.1. Zobrazení grafu 

Implementace toho modulu je umístěna v balíku kuklisova.applayer.view.layout. 

Třída View zabezpečuje zobrazení hlavního okna aplikace. V metodě initFrame(Ana-

lyticGraph graph, boolean autoLayout) vytvoříme a zobrazíme okno včetně menu, 

ovládacího panelu, plátna grafu a informačního pásu. V metodě initGraph(Analy-

ticGraph graph) nastavíme vlastnosti zobrazení, tj. ikony uzlů, barvy hran, a pomocí 

třídy SwingViewer vytvoříme grafickou prezentaci analytického grafu, která aktivně 

sleduje stav modelu, a na základě toho provede změny v zobrazeném grafu. Kromě 

toho nastavíme, aby kreslení grafu a výpočet pozice uzlů byly provedeny v jiném 

vlákně, a tím nezatěžovaly a neblokovaly hlavní vlákno aplikace.  

Pro výpočet pozic uzlů používáme třídy HierarchicalLayout a SpringBox kni-

hovny GraphStream. Změnu algoritmu provedeme v metodě setLayout(LayoutType 
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type) třídy View. Pro použití nového algoritmu stačí editovat tuto metodu tak, aby 

volal metodu určující pozice uzlů.   

4.6.2. Zobrazení informace o objektu a vazbě 

V balíku kuklisova.applayer.view.componentInfo jsou umístěny třídy toho mo-

dulu, které definují uživatelské rozhraní informačních oken a různých panelů nachá-

zející v pravé části hlavního okna. Grafické uživatelské rozhraní jsme vytvořili na zá-

kladě snímků od BIS pomocí NetBeans IDE GUI Builder. 

Třída Details řídí vytvoření a zobrazení informačních oken. Při kliknutí na uzel se 

zavolá metoda showDetails(AnalyticGraphNode selectedNode), kde vytvoříme na zá-

kladě typu objektu informační okno příslušného typu a vyplníme všechny známé údaje 

uzlu. V této třídě jsme implementovali podobnou metodu showDetails(Analy-

ticGraphEdge edge) pro vytvoření informačního okna hrany a ukládáme ještě seznam 

otevřených oken, abychom předcházeli konfliktu údajů. Pokud má již vybraný grafový 

prvek otevřené informační okno, nevytvoříme nové, pouze přeneseme exitující do-

předu.  

4.6.3. Manipulace s grafem 

Knihovna GraphStream podporuje hlavní uživatelské akce, např. přiblížení a od-

dálení plátna, posunutí plátna do čtyř směrů, zarovnání grafu, kliknutí na uzly a jejich 

označení, přemístění uzlu na jiné místo. Součástí knihovny je třída Camera, která řídí 

vykreslení grafu a implementuje metody pro práci s plátnem. Další užitečnou třídou 

knihovny je Sprite, která umožnuje přiložení útvaru k uzlu nebo hraně. Protože hrana 

je tenký útvar, rozhodli jsme se umístit uprostřed každé hrany čtverec, který usnadňuje 

její výběr. 

Třídy toho modulu jsou umístěny v balíku kuklisova.applayer.view.viewmanipu-

lation. Třída Zoom umožnuje přiblížení a oddálení plátna a definuje hodnoty stupně 

přiblížení. Kromě toho, poskytuje metodu setZoom() pro nastavení libovolné hodnoty 

přiblížení mezi 25 a 800 %.  Pro přiblížení grafu používá metodu setViewPer-

cent(double var1) třídy Camera. Třída Pan řídí posunutí plátna do čtyř směrů a za-

rovnání grafu. Při posunutí plátna zavolá metodu setViewCenter(double x, double y, 

double z) třídy Camera. Třída ClickSprites poskytuje metody pro zobrazení a skrytí 

čtverců všech hran. 

4.7. Ukázková aplikace 

Ukázková aplikace je implementována v jazyce C#. Jejím cílem je znázornit spuš-

tění hlavní aplikace ze C# kódu.  

Implementace aplikace se nachází v projektu ExecuteJAVA, který se skládá ze tří 

tříd. Třída ConnectionData reprezentuje informace, které jsou předány hlavní aplikaci 

při jeho spuštění. Třída ProgressWindow slouží k zobrazení dialogu s lištou průběhu, 
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která se objeví při připojení k SQL serveru. Třída MainWindow zabezpečuje zobra-

zení okna s formulářem, kam vyplní uživatel data potřebná ke spuštění hlavní aplikace. 

Kromě toho se stará o validaci zadaných údajů a spustí hlavní aplikaci.  

Implementace třídy MainWindow je rozdělena do čtyř částí neboli regionů. 

V první části řídíme celou aplikaci,  uvedeme tedy postup po vyplnění údajů. Ve druhé 

části definujeme operace pracovního vlákna, ve kterém zavoláme metody pro validaci 

přihlašovacích údajů a připojení k SQL serveru. Ve třetí části implementujeme načtení 

dat z formuláře, jejich validaci a připojení k serveru. V poslední části spustíme hlavní 

aplikaci se zadanými údaji. 
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5. Uživatelská dokumentace 
V této kapitole představujeme aplikace z uživatelského pohledu a zaměříme se na 

spuštění a použití aplikace. Nejdřív popíšeme přihlašovací a hlavní okna aplikací. Dále 

definujeme typy vytvoření grafů a typy prvků. Potom představujeme jednotlivé funk-

cionality aplikace.  

5.1. Přihlašovací okno ukázkové aplikace 

Při spuštění ukázkové aplikace s názvem ExecuteJAVA.exe se zobrazí přihla-

šovací okno (obrázek 5.1), které slouží pro zadání přihlašovacích údajů a informací o 

centrálním objektu. Ve skutečnosti je okno součástí pouze testovací verze softwaru, 

protože hlavní okno bude zobrazeno přímo ze softwaru AISU.  

Při práci se softwarem AISU je uživatel přihlášen ke SQL serveru. Pro spuštění 

hlavní vizualizační aplikace má uživatel otevřít informační okno nějakého objektu (ob-

rázek 5.2), tam nastavit úroveň vykreslené sítě a kliknout na tlačítko Editor vazeb. 

Otevřením informačního okna objektu jsou jednoznačně určeny identifikační číslo a 

typ centrálního prvku vykreslené sítě. 

Kliknutí na tlačítko Editor vazeb v softwaru AISU má stejný efekt jako kliknutí 

na tlačítko OK na přihlašovacím okně.  

 

 

Obrázek 5.1: Přihlašovací okno. 
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Přihlašovací okno obsahuje formulář skládající se ze dvou částí. V první části má 

uživatel zadat informace o databázovém serveru a přihlašovací údaje do databáze. Ve 

druhé části formuláře je potřeba vyplnit informace o grafu. Všechny údaje jsou po-

vinné a je nutno je vyplnit, jinak nebude nastavení platné a objeví se chybová zpráva. 

Po úspěšném vyplnění údajů a kliknutí na tlačítko OK se aplikace připojí k serveru a 

zobrazí se hlavní okno s vykresleným grafem. 

 

 

Obrázek 5.2: Informační okno zobrazující údaje objektu. 

Přihlašovací údaje do databáze 

Pro přístup do databáze objektů je potřeba vyplnit čtyři položky: síťová adresa 

počítače, na kterém běží SQL server, název databáze, uživatelské jméno a heslo. Po-

kud postupuje uživatel podle instalačního průvodce programátorské dokumen-

tace a přidá testovací databázi k seznamu databází, lze k testování aplikace použít ná-

sledující předem připravené přihlašovací údaje: 

 SQL server: localhost:číslo_portu, 

 Databáze: TestDB_DP, 

 Uživatelské jméno: DPLogin, 

 Heslo: DPPassword. 

Číslo portu může být pro každý počítač jiné. Výchozí port pro MS SQL má číslo 

1433. Pro zjištění čísla portu je potřeba spustit SQL Server Configuration Manager a 

otevřít vlastnosti TCP/IP protokolu podle obrázku 5.3. V okně vlastností TCP/IP pro-

tokolu (obrázek 5.4) může uživatel kliknutím na kartu IP Addresses vyhledat příslušné 

číslo portu. 
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Obrázek 5.3: Vyhledání čísla portu v konfiguračním manažeru SQL serveru. 

 

 

Obrázek 5.4: Okno vlastností TCP/IP protokolu. 
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Graf 

Pro vykreslení sítě objektů je důležité určit následující parametry: identifikační 

číslo centrálního objektu, typ centrálního prvku a úroveň grafu. Ve vytvořeném grafu 

reprezentuje centrální objekt nultou úroveň. První úroveň tvoří objekty, které jsou 

přímo spojeny s centrálním objektem. Sousedé objektů z první úrovně představují dru-

hou úroveň. Další úrovně jsou definovány rekurzivně.  

Aplikace podporuje následující typy objektů: Osoba, Adresa, Firma, Konto, Vozi-

dlo, Telefon, Obecný objekt, Dokument, Foto, Audio a Video. Existující a validní iden-

tifikační čísla objektů lze nalézt v příslušných tabulkách testovací databáze. Identifi-

kační číslo Osoby je potřeba hledat v tabulce PERSON_2X ve sloupci 

ID_PERSON_0. Identifikační čísla ostatních objektů se nacházejí v první sloupci ná-

sledujících tabulek: ADRESS_0, FIRM_0, ACCOUNT_0, CAR_0, PHONE_0, 

USEROBJECT_0, DOKUMENT. Obrázky, nahrávky a videa jsou uloženy ve spo-

lečné tabulce s názvem MULTI_0. 

Problémy při přihlášení a jejich řešení 

Problémy mohou nastat ze dvou hlavních důvodů. Za prvé proto, že uživatel zadal 

nesprávné údaje, a za druhé proto, že databáze není správně nastavena. Při ověření 

údajů se mohou objevit tři různé chybové hlášky.  

První typ se objeví při nesprávnosti údajů serveru a databáze. V tom případě je 

potřeba kontrolovat číslo portu v konfiguračním manažeru a název databáze v SQL 

manažeru.  

Druhý typ chybové hlášky upozorňuje na neexistující přihlašovací údaje. Pro kon-

trolu správnosti těchto údajů je dobré vyzkoušet přihlášení se stejnými údaji v SQL 

manažeru. Z obrázku 5.5 je patrné, že typ autentizace musí být nastaven na „SQL Ser-

ver Authentication“. Aplikace přijímá uživatelská jména pouze ze seznamu loginů (ob-

rázek 5.6). 
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Obrázek 5.5: Přihlašovací okno SQL manažeru. 

 

 

Obrázek 5.6: Seznam uživatelských jmen. 

 

Třetí typ chybové hlášky se objeví při neexistenci objektu v databázi. Správnou 

dvojici identifikačního čísla a typu objektu lze vyhledat v tabulkách uvedených v před-

chozí sekci.  
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Pokud se zadané údaje zdají být správné, je nutno kontrolovat nastavení SQL ser-

veru. Častou příčinou chyby je vypnutý server. Stav serveru lze zjistit v konfiguračním 

manažeru podle obrázku 5.7. Pokud SQL je server vypnutý, je nutno jej pro správné 

fungování aplikace zapnout. 

 

 

Obrázek 5.7: Stav SQL serveru v konfiguračním manažeru. 

 

Je důležité vědět, že u MS SQL serveru je omezena platnost hesla na 30 dní. Po 

uplynutí této doby je nutné obnovit heslo v SQL manažeru, kde se při přihlášení objeví 

okno pro zadání nového hesla (obrázek 5.8). 

 

 

Obrázek 5.8: Obnovení hesla v SQL manažeru. 

 

V případě přetrvávání problému je potřeba kontaktovat administrátora systému. 
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5.2. Hlavní okno analytické aplikace 

Po zadání správných údajů se spustí aplikace pro vizualizaci sítě objektů. Z ob-

rázku 5.9 je patrno, že zobrazené okno je rozděleno na čtyři části. V levé části okna se 

nachází vykreslená síť objektů, jejímž centrálním prvkem je zadaný objekt. Každý ob-

jekt je reprezentován jedním uzlem, který má ikonu podle typu objektu a stručný popis. 

Uzly jsou spojeny hranami, jejichž výchozí barva je modrá. V pravé části okna je umís-

těn ovládací panel, který změní svůj obsah na základě právě použité funkcionality. 

Podrobný popis vzhledu panelu je uveden v následných popisech jednotlivých funkci-

onalit. Horní část okna tvoří menu pro ovládání aplikace. Pomocí tlačítek v menu lze 

otevřít graf ze souboru, uložit vykreslený graf do souboru, aktualizovat údaje, vytvořit 

podgraf, spustit funkcionality filtrování a hledání nejkratší cesty. Kromě toho lze změ-

nit vzhled grafu. V dolní části se nachází informační pás, který ukazuje počet uzlů a 

vazeb ve vykresleném grafu a obsahuje informace o centrálním objektu. V této části 

lze nastavit počet zobrazených úrovní grafu. 

 

 

Obrázek 5.9: Hlavní okno aplikace. 

Umístění uzlů grafu 

Aplikace podporuje 3 typy zobrazení sítě. Výchozí zobrazení je kruhové, kde uzly 

s nejvyšším počtem sousedů jsou daleko od sebe a jejich sousedé jsou rozmístěni ko-

lem nich ve tvaru kruhu. Kruhové zobrazení je dynamické, a proto mění při změně 

grafu neustále tvar. Další dvě zobrazení jsou stromová, kde jsou úrovně od centrálního 
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prvku nakresleny horizontálně (zleva doprava) nebo vertikálně (zespoda nahoru). 

Změnu typu zobrazení lze provést v pravém horném rohu okna.  

Aplikace umožňuje přesunutí uzlu na jiné místo. Při kruhovém zobrazení se kvůli 

dynamičnosti přesouvá nejen uzel ale i jeho sousedé. Pro vypnutí této vlastnosti má 

uživatel nastavit Vlastní zobrazení v seznamu zobrazení. Při tomto typu zobrazení ne-

používá aplikace žádný algoritmus pro rozmístění uzlu. 

Přiblížení a oddálení sítě 

Pro zvýšení přehlednosti sítě entit obsahuje aplikace nástroj Lupa. Aktuální pro-

centuální hodnota přiblížení je zobrazena v menu aplikace. Vedle hodnoty se nacházejí 

tlačítka se symboly plus a minus, pomocí kterých lze provést přiblížení a oddálení. Pro 

nastavení vlastní hodnoty přiblížení stačí přepsat zobrazenou hodnotu. Uživatel má 

možnost ovládat Lupu i pomocí kolečka myši.  

Procentuální hodnota přiblížení musí být mezi 25 % a 800 %.  

Posouvání plátna a zarovnání sítě 

Aplikace podporuje posouvání plátna do čtyř směrů: doleva, doprava, nahoru a 

dolu. Pro posunutí plátna má uživatel kliknout na plátno, aby plátno získal fokus, a 

stisknout na klávesnici tlačítko s odpovídajícím směrem. Posouvání plátna lze ovládat 

též pomocí tlačítek ,  ,  a  v menu aplikace. 

Uživatel má možnost zarovnat síť tak, aby byly všechny objekty na plátně vidi-

telné. Kliknutím na tlačítko  přizpůsobí aplikace rozměry sítě velikosti plátna a na-

staví hodnotu přiblížení na výchozích 100 %. 

Označení uzlů  

Aplikace umožňuje označení jednoho i více uzlů. Označení uzlů lze provést buď 

klinutím na odpovídající uzel, nebo pomocí nakreslení výběrového obdélníku. Pro po-

kračování v označení je potřeba podržet stisknutou klávesu CTRL a kliknout na další 

uzly. Pokud uživatel klikne na již označený uzel, tento uzel se odznačí.  

Označené vrcholy jsou zvýrazněny modrou barvou. 

Výběr vazby 

Kliknutí na tak tenký útvar, jakým je hrana mezi uzly, je velmi nepohodlné. Z toho 

důvodu byl přidán malý čtverec uprostřed každé hrany. Pokud uživatel klikne na čtve-

rec hrany, příslušná hrana je vybrána. Obrázek 5.10 ukazuje síť se čtverci. 

V některých případech může zobrazení čtverce určené pro výběr hrany snížit pře-

hlednost sítě. Proto aplikace umožnuje skrytí těchto čtverců kliknutím na tlačítko  

v menu aplikace. 

 



 

 67 

 

Obrázek 5.10: Síť se čtverci pro výběr hrany. 

 

Po kliknutí na uzel nebo hranu zobrazí ovládací panel základní informace o daném 

prvku. Obrázky 5.11 a 5.12 ukazují obsah ovládacího panelu při výběru uzlu a hrany. 
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Obrázek 5.11: Ovládací panel uzlu                   Obrázek 5.12: Ovládací panel hrany 

5.3. Vytvoření grafu 

Aplikace podporuje 3 způsoby vytvoření grafu. U prvního způsobu je potřeba určit 

centrální prvek grafu a počet úrovní. Na základě zadaných informací vytvoří aplikace 

graf z databáze. Druhým způsobem je vytvoření podgrafu již vykresleného grafu. 

V tomto případě nevstoupí aplikace do databáze, pouze kopíruje údaje původního 

grafu. Třetím způsobem je otevření grafu ze souboru, kam jsou uloženy všechny údaje 

uzlů a hran.  

Vytvořené grafy se zobrazí vždy v novém okně. 

5.4. Databázové a analytické prvky 

V síti se mohou vyskytovat dva typy prvků: databázové a analytické. Databázové 

prvky jsou uzly a vazby, které jsou uloženy do databáze. Pokud uživatel edituje tyto 

prvky, provedené změny se objeví v databázi a nové údaje jsou dostupné pro jiné uži-

vatele. Analytické prvky jsou uzly a vazby, které nejsou uloženy do databáze, a vy-

skytují se pouze ve vykresleném grafu. Při editaci těchto prvků neprovádí aplikace 

žádné databázové operace. Analytické prvky nejsou dostupné pro jiné uživatele. 

Typ lze určit při vytváření prvku, pozdější změna typu není podporována v apli-

kaci. Detailní popis správy uzlů a vazeb je uveden v podkapitole 5.7. 
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5.5. Zobrazení informací objektu a vazby 

V předchozí části jsme se dozvěděli, že kliknutím na uzel nebo vazbu se objeví 

základní informace v ovládacím panelu. Kromě základních údajů obsahuje tento panel 

tlačítko pro zobrazení všech informací o daném objektu. Po kliknutí na tlačítko se zob-

razí nové okno, jehož obsah závisí na typu objektu. Dalším způsobem pro otevření 

informačního okna je dvojité kliknutí na uzel nebo hranu.  

Obsah informačního okna závisí na typu grafového prvku. Informační okna mů-

žeme rozdělit do 3 skupin. Obrázky 5.13 a 5.14 ukazují první typ informačního okna, 

které se zobrazí u databázových objektů. Okno je rozděleno na 3 části. V levé části 

okna jsou uvedeny všechny známé údaje o objektu. Z obrázků 5.13 a 5.14 je patrné, 

že tato část je specifická pro každý typ objektů. V pravé části okna se nacházejí tlačítka 

pro správu objektu, která je popsána v podkapitole 5.7. Dolní část okna obsahuje karty 

pro každý typ objektu. Tyto karty shrnují sousedy uzlu podle typu. U typů Osoba, 

Firma a Vozidlo je k dispozici další karta pro přidání dodatečných údajů. 

 

 

Obrázek 5.13: Informační okno osoby. 
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Obrázek 5.14: Informační okno účtu. 

 

Další typ informačního okna ukazuje obrázek 5.15. Okno je určeno pro analytické 

uzly, které jsou součástí grafu, ale nejsou uloženy do databáze. Pro tyto uzly jsou dů-

ležité informace, kdy byly vytvořeny a jejich název.  

 

 

Obrázek 5.15: Informační okno analytického uzlu. 

 

Obrázek 5.16 ukazuje poslední typ informačního okna. Okno obsahuje následující 

údaje o vazbě: datum vytvoření vazby, zdrojový a cílový uzel vazby, síla a barva 

vazby, data platnosti vazby a dodatečný text vazby.  
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Obrázek 5.16: Informační okno vazby. 

5.6. Nastavení úrovní 

Aplikace umožnuje nastavení počtu zobrazených úrovní. Tuto změnu lze provádět 

globálně a lokálně. Lokální nastavení úrovní znamená, že pro vybraný uzel rozbalíme 

další úrovně nebo skryjeme již zobrazené. Zbytek sítě zůstává nezměněn. Při globál-

ním nastavení úrovní se změna týká celé sítě a centrální prvek hraje důležitou roli. 

Počet úrovní určí, kolik úrovní je zobrazeno od centrálního uzlu. 

Počet globálně otevřených úrovní je silnější podmínkou než počet lokálních 

úrovní. Z toho důvodu nelze při nastavení počtu lokálních úrovní zakrýt uzly, které 

jsou zobrazeny kvůli globálnímu počtu úrovní.  

Aktuální počet globálně otevřených úrovní lze zjistit v informačním pásu (dolní 

část) okna. Kliknutím na hodnotu se objeví seznam čísel, ve kterém může uživatel 

vybrat novou hodnotu, a to od 1 do 10.  

Pro lokální nastavení počtu úrovní je potřeba kliknout na vybraný uzel pravým 

tlačítkem myši. Po kliknutí se objeví seznam čísel, kde lze vybrat nový počet zobraze-

ných úrovní. Aktuální počet úrovní otevřených pro daný uzel je zobrazen v ovládacím 

panelu. Obrázek 5.17 ukazuje zobrazení menu pro nastavení počtu lokálních úrovní.  
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Obrázek 5.17: Nastavení počtu lokálních úrovní vybraného uzlu. 

5.7. Správa objektů a vazeb 

Správa objektů a vazeb zahrnuje operace přidání, smazání a editace uzlů a hran. 

Při provedení těchto operací postupuje aplikace u databázových prvků jinak než u ana-

lytických prvků. Z toho důvodu není pozdější změna typu prvku podporována. 

Přidání objektu a vazby 

Výchozí stav ovládacího panelu umožňuje přidání objektu a vazby. Pokud ukazuje 

ovládací panel nástroje nějaké funkce, může uživatel kliknutím na ikonu , která se 

nachází v pravém horním rohu panelu, zavřít aktuální panel a dostat se k panelu při-

dání prvku.  

Obrázek 5.18 ukazuje, že horní část panelu obsahuje dvě výběrová tlačítka pro 

určení typu (analytický nebo databázový) prvku. Pod výběrovými tlačítky se nacházejí 

tlačítka pro každý typ objektu a vazby. Pomocí těchto tlačítek lze rozbalit a sbalit pod-

typy objektů a vazeb. Kliknutím na ikonu podtypu se spustí umístění prvku. Při umís-

tění prvku se ikona myši změní na symbol plus. 
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Obrázek 5.18: Hlavní okno s ovládacím panelem pro přidání objektu nebo vazby. 

 

V případě přidání uzlu může uživatel umístit uzel kliknutím na prázdnou pozici 

plátna. Po kliknutí se zobrazí informační okno objektu, kde má uživatel vyplnit údaje. 

Pokud zvolil přidání analytického uzlu, musí vyplnit pouze název uzlu. U databázo-

vého objektu se zobrazí okno s podrobnějším formulářem, které je popsáno v podka-

pitole 5.5.  

V případě přidání vazby má uživatel zvolit dvojici uzlů: prvním kliknutím na ně-

jaký uzel vybere zdroj vazby, druhým kliknutím na jiný uzel vybere cíl vazby. Po dru-

hém kliknutí se zobrazí informační okno vazby, kde má uživatel vyplnit údaje. 

Pro úspěšné přidání prvku je potřeba kliknout na tlačítko Uložit. Při uložení ana-

lytického prvku přidá aplikace objekt pouze ke grafu. Při uložení databázového prvku 

bude aplikace navíc podporovat uložení prvku do databáze. (Operace zápisu do da-

tabáze implementují programátoři BIS.) Pokud uživatel zavře informační okno bez 

uložení údajů, objekt není přidán ke grafu ani do databáze.  

Editace údajů objektu a vazby 

Editace údajů objektu a vazby lze provést v informačním okně prvku (5.5). Po 

otevření údajů prvku je možno upravit jednu nebo více položek současně. Při změně 

dat je důležité věnovat pozornost speciálním údajům. Mezi speciální položky patří po-

vinné pole, pole s čísly a daty. Povinná pole jsou označena tučnými písmeny a hvěz-

dičkou. U polí přijímajících pouze čísla a data se zobrazí bublinová nápověda s popi-

sem správného formátu údaje.  
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Po kliknutí na uložení změn provede aplikace kontrolu zadaných údajů. Pokud 

některý údaj validací neprojde, příslušné pole zčervená. Když začne uživatel do pole 

psát, červená výplň se změní na výchozí barvu. Po opravě nesprávných údajů má uži-

vatel opakovat uložení změn. Pokud jsou všechny zadané údaje správné, objeví se pro-

vedené změny v grafu. Uložení změn do databáze implementují programátoři BIS. 

Při editaci vazby umožnuje aplikace změnu zdroje a cíle vazby. Kliknutím na tla-

čítko zdroje se spustí výběr nového zdroje a uživatel může zvolit nový zdroj ze sítě. 

Kliknutím na nějaký uzel (jiný než cíl) se nový zdroj objeví v informačním okně 

vazby. Stejným způsobem lze změnit i cíl vazby.  

Smazání objektu a vazby 

Smazání objektu nebo vazby lze provést na dvou místech aplikace: v informačním 

okně a v ovládacím panelu. Pokud uživatel klikne na tlačítko zrušení v informačním 

okně, aplikace odstraní prvek z grafu a databáze. Obrázek 5.19 ukazuje, že v ovláda-

cím panelu nabízí aplikace pro smazání prvku různé možnosti. Uživatel může rozhod-

nout, zda daný prvek odstraní: 

 pouze z grafu, 

 pouze z databáze, 

 z grafu i databáze. 

Před provedením smazání zobrazí aplikace potvrzující hlášku. Odstranění prvku 

z databáze bude implementováno programátorem BIS.  

 

 

Obrázek 5.19: Ovládací panel vazby s možností odstranění vazby. 
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5.8. Nejkratší cesta mezi uzly 

Cílem toho modulu je vyhledat nejkratší cestu mezi dvěma vybranými uzly. Klik-

nutím na tlačítko nejkratší cesty  se zobrazí ovládací panel, kde může uživatel na-

stavit, jestli chce brát v úvahu síly vazeb. Pro hledání nejkratší cesty je potřeba nejdříve 

označit zdrojový a cílový uzel cesty. Označení více uzlů lze provést použitím klávesy 

CTRL. Při označení uzlů je potřeba dát pozor na pořadí, protože první označený uzel 

bude zdrojem cesty a druhý se stane cílem cesty. V případě mylného označení něja-

kého uzlu ho lze stornovat kliknutím na prázdnou část plátna. Pokud uživatel označí 

nesprávný počet uzlů, aplikace zobrazí chybovou hlášku. 

Aplikace nabízí dva typy hledání nejkratší cesty. U prvního typu je rozhodující 

pouze počet hran mezi uzly. Druhý typ hledání zohledňuje i síly vazeb při výpočtu 

délky cesty. Typ hledání nejkratší cesty lze nastavit zaškrtnutím pole v ovládacím pa-

nelu. 

Po úspěšném označení zdrojového a cílového uzlu a nastavení typu hledání nej-

kratší cesty je potřeba kliknout na tlačítko Hledat cestu. Pokud existuje mezi uzly 

cesta, vybarví ji aplikace  tmavě červenou barvou a vypíše její délku na ovládací panel. 

V případě existence více možností stejné délky se v ovládacím panelu objeví seznam 

cest. Tato situace je znázorněna na obrázku 5.20. Kliknutím na nějakou cestu ji apli-

kace zobrazí. Aktuálně zobrazené cesty lze otevřít v novém okně pomocí tlačítka Ote-

vřít v novém okně.  

 

 

Obrázek 5.20: Znázornění funkcionality hledání nejkratší cesty. 
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5.9. Filtrace grafu 

Po kliknutí na tlačítko filtrace  se obsah ovládacího panelu změní a zobrazí se 

nástroje pro filtraci grafu. Obrázek 5.21 ukazuje, že se ovládací panel při filtraci skládá 

ze tří částí. V první části se nacházejí zaškrtávací pole pro každý typ objektu. Po za-

škrtnutí nějakého pole se uzly příslušného typu objektu skryjí. Pokud je nějaký uzel 

odstraněn z grafu, jeho incidentní hrany jsou též skryty. Druhá část panelu obsahuje 

dvě tlačítka, pomocí kterých lze zakrýt celou síť nebo zobrazit její původní stav. V 

dolní části ovládacího panelu se nacházejí 2 tlačítka, která lze použít opakovaně. Klik-

nutím na první tlačítko se skryjí uzly, které mají pouze jednu incidentní hranu v aktu-

álně vykresleném grafu. Druhé tlačítko slouží pro odstranění izolovaných uzlů, tj. uzlů, 

které nejsou spojeny se žádným jiným uzlem. 

 

 

Obrázek 5.21: Znázornění funkcionality filtrace. 

5.10. Vytvoření podgrafu 

Aplikace umožnuje uživateli otevřít část vykreslené sítě v novém okně. Pro vy-

tvoření podgrafu má uživatel nejdřív označit uzly, které budou součástí nového grafu. 

Postup označení více uzlů je uveden v podkapitole 5.2. Po dokončení označování a 

kliknutím na tlačítko podgrafu  zobrazí aplikace vytvořený podgraf v novém okně.  

Obrázky 5.22 a 5.23 ukazují proces vytvoření podgrafu. Z obrázku 5.23 je patrné, 

že vykreslený graf obsahuje všechny označené uzly a příslušné hrany původního grafu. 
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Pro zvýšení přehlednosti podgrafu jsou pozice uzlů stejné jako v původním grafu. 

Z toho důvodu je způsob zobrazení nastaven na Vlastní. 

 

 

Obrázek 5.22: Vrcholy označené pro vytvoření podgrafu. 
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Obrázek 5.23: Podgraf vytvořený v novém okně. 

 

Grafy zobrazené v různých oknech jsou nezávislé. Databázové změny provedené 

v jednom okně jsou viditelné v druhém okně až po aktualizaci grafu (podkapitola 

5.11). Analytické změny, které nejsou uloženy do databáze, nejsou dostupné v žádném 

jiném okně. 

5.11. Aktualizace grafu 

Cílem aktualizace grafu je ukázat všechny změny v databázi týkající se jakékoliv 

databázového prvku grafu. Při aktualizaci grafu vstoupí aplikace do databáze a kon-

troluje, jestli byl přidán nebo zrušen jakýkoliv uzel nebo hrana. Kromě toho porovnává 

všechny údaje přítomných uzlů a hran. Po provádění kontroly se objeví seznam změn 

v ovládacím panelu. Pro každou změnu je uvedena ikona vyjadřující typ změny, název 

prvku a typ údaje, který byl změněn. Ikona  znamená, že některý údaj uvedeného 

prvku byl změněn. Ikony  a  značí, že databáze obsahuje nový uzel nebo novou 

hranu. Ikony  a  značí, že z databáze byly uvedené uzly nebo hrana odstraněny. 

V seznamu má uživatel zaškrtnout pole změn, které si přeje přijmout. Po kliknutí 

na tlačítko Přijmout změny jsou ve vykresleném grafu označené změny akceptovány.   

Pokud jsou údaje a graf aktuální, v ovládacím panelu se zobrazí zpráva, že data 

nebyla v databázi změněna. 

Obrázek 5.24 ukazuje hlavní okno při aktualizaci grafu. 
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Obrázek 5.24: Znázornění funkcionality aktualizace grafu. 

5.12. Uložení a otevření grafu 

Po kliknutí na tlačítko Uložení se zobrazí dialogové okno, kde má uživatel zadat 

název a typ souboru a vyhledat adresář, kam bude soubor uložen. Obrázek 5.25 uka-

zuje, že vykreslený graf lze uložit jako obrázek ve formátu PNG anebo jako graf ve 

formátu GraphML. Soubor typu GraphML obsahuje všechny informace o hranách a 

uzlech včetně jejich pozic na plátně.  
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Obrázek 5.25: Dialogové okno pro uložení grafu. 

 

Kliknutím na tlačítko otevření se zobrazí dialogové okno, kde může uživatel vy-

hledat a otevřít uložené grafy. Uložený graf se zobrazí v novém okně a uzly jsou roz-

místěny na základě uložených pozic. Z toho důvodu je typ zobrazení nastaven jako 

Vlastní. 
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6. Testování 
V této kapitole se zaměříme na testování vytvořené aplikace. Nejdřív uvedeme 

postup testování metod a tříd pomocí jednotkových testů. Potom popíšeme představení 

a předání softwaru zástupci BIS, během něhož jsme společně ověřili naplnění poža-

davků. V poslední části kapitoly představíme výsledky uživatelské testování. 

6.1. Jednotkové (unit) testy  

Jednotkové testy [24] slouží k ověření funkčnosti a korektnosti nejmenších částí 

zdrojového kódu, proto jsou většinou použité k testování metod a tříd. Pro testování 

jednotek jsou vytvořené testovací případy (Unit Test Case), které se obvykle skládají 

ze tří částí. V první části jsou vytvořené pomocné objekty sloužící jako vstupní para-

metr metody nebo simulující prostředí, ve kterém testovaná jednotka pracuje. V druhé 

části jsou implementované testovací metody, které porovnají výstup testované části 

s očekávaným výstupem. V třetí části dochází k uvolnění paměti a zavření otevřených 

streamů.  

Nejdůležitějším prvkem naší aplikace je analytický graf. Úkolem každého modulu 

architektury je provést různé operace nad tímto grafem, a proto většina tříd a metod 

potřebuje k němu přístup. Z toho důvodu je v první části všech testovacích případů 

inicializován vzorový graf, kterým může pracovat každá testovaná metoda. V druhé 

části definujeme očekávané výstupy a validujeme výsledky metod. Třetí část použí-

váme pouze při práci se soubory.  

 Práce obsahuje moduly, které pouze volají a využívají metody knihovny 

GraphStream, jejíž součástí jsou i jednotkové testy, a proto jsou nabízené funkcionality 

řádně otestované. Z toho důvodu jsme nevytvořili jednotkové testy pro třídy a metody 

následujících modulů: IO modul, Práce se souborem, Správa objektů a vazeb, Nej-

kratší cesta, Zobrazení grafu a Manipulace s grafem. Kromě toho řešení obsahuje mo-

duly, které na základě požadavků nejsou dokončeny a budou rozšířeny programátorem 

BIS. Z toho důvodu jsme pro třídy a metody Dotazovacího modulu a modulu Zápis 

dat do databáze nepřidali jednotkové testy. 

Jednotkové testy tříd a metod následujících modulů se nachází v balíku src.test: 

Aktualizace grafu z databáze, Nastavení úrovně objektu, Filtrace grafu, Vytvoření 

podgrafu a Zobrazení informace o objektu a vazbě. Pro vytvoření testů jsme používali 

knihovnu JUnit [25] [26]. 

6.2. Předání práce zákazníkovi  

V úvodu práce jsme popsali, že neexistence dokumentací a externí nedostupnost 

aplikace vyžadovaly stálou komunikaci se zástupcem BIS. Tato spolupráce byla za-

chovaná nejen v první fázi vývoje, ale i po zahájení implementace softwaru. Jelikož 

aplikace poskytuje mnoho funkcionalit, které jsou navzájem nezávislé, měli jsme mož-

nost představit aplikaci v iteracích. První verze, které jsme ukázali zástupci, umožnila 

pouze zobrazení grafu a změnu algoritmu umístění uzlů. Na dalších schůzkách jsme 
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vždy představili, o jaké nové funkcionality jsme rozšířili aplikaci. Případné připo-

mínky jsme vždy zaznamenali a snažili jsme se upravit na další schůzku. Naštěstí tyto 

připomínky neměly efekt na návrh architektury a nezměnily výrazně požadavky práce.  

Jakmile aplikace obsahovala všechny požadované funkcionality a splnila všechny 

funkční požadavky, rozhodli jsme se představit celou aplikaci zástupci BIS. Po dokon-

čení prezentace jsme ověřili naplnění požadavků a vyzkoušeli jsme aplikaci na základě 

scénářů užití. Jelikož zástupce BIS byl spokojen a neměl již žádné připomínky, roz-

hodli jsme se spustit aplikaci na počítačích BIS. V tom případě bylo důležité vyzkou-

šet, jestli se aplikace dokáže připojit k SQL serveru BIS a pracovat nejen s testovacími 

daty, ale i s reálnými. Po ověření funkčnosti jsme si domluvili termín uživatelského 

testování. 

 Uživatelské testování jsme provedli na začátku května. Nejdřív jsme představili 

analytikům všechny funkcionality a předali uživatelskou dokumentaci. Potom jsme 

nainstalovali aplikaci na vlastní počítače a poprosili jsme je, aby vyzkoušeli všechny 

nabízené funkcionality. Konečně vyplnili dotazník, jehož výsledek je uveden v násle-

dující podkapitole.  

Po uživatelském testování jsme odevzdali zástupci BIS hlavní i dodatečnou apli-

kaci, uživatelskou a programátorskou dokumentaci.  

6.3. Uživatelské testování  

Cílem uživatelského testování je ověřit, zda je aplikace snadno ovládatelná a uži-

vatelsky přívětivá. Tyto vlastnosti jsou tak subjektivní, že je téměř nemožné je měřit. 

Nicméně John Brooke vytvořil škálu použitelnosti systému (Systém Usability Scale) 

[27] [28], což je dotazník pro měření použitelnosti systému. Dotazník obsahuje deset 

tvrzení o použitelnosti softwaru a pět možných odpovědí vyjadřujících souhlas uživa-

tele. V dotazníku se střídají kladná a záporná tvrzení. 

Po vyplnění dotazníku je každá odpověď ohodnocena jedním číslem podle násle-

dující tabulky: 

 

      Odpověď 

 

Tvrzení 

Naprosto 

nesouhla-

sím 

Spíše  

nesouhla-

sím 

Ani sou-

hlas, ani  

nesouhlas 

Spíše  

souhlasím 

Naprosto 

souhlasím 

Kladné  

(liché) 
0 1 2 3 4 

Záporné 

(sudé) 
4 3 2 1 0 

 

Tabulka 6.1: Ohodnocení odpovědí ve škále použitelnosti systému. 

 

Potom jsou čísla sečtena a vynásobena hodnotou 2,5. Výsledná hodnota je mezi 0 

a 100. Pokud je výsledná hodnota 68, použitelnost softwaru je průměrná. Hodnoty nad 
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80 vyjadřují, že vytvořený software je výborný z uživatelského pohledu, zatímco hod-

noty pod 50 ukazují, že software je nepoužitelný a je zapotřebí přepracovat uživatelské 

rozhraní.  

V další publikaci [29] byl tento dotazník rozšířen o jednu doplňující otázku, která 

se ptá na celkovou uživatelskou přívětivost aplikace a nabízí 7 možných odpovědí od 

„nejhorší představitelné“ do „nejlepší představitelné“. Tato doplňující otázka nemá 

žádný efekt na výpočet výsledné hodnoty, pouze podporuje lepší pochopení spokoje-

nosti uživatele.  

Uživatelské testování naší aplikace jsme provedli v kanceláři BIS. Nejdřív jsme 

představili všechny funkcionality a ukázali jejich použití. Následně tři analytici vy-

zkoušeli aplikaci na vlastních počítačích a anonymně vyplnili dotazník, jehož naske-

nované verze se nachází v příloze práce. Výsledné hodnoty dotazníků jsou: 90, 95 a 

95. Průměrná hodnota použitelnosti naší aplikace je 93,3. Výsledky uživatelského tes-

tování ukazují, že podle přítomných analytiků jsou použitelnost a uživatelská přívěti-

vost aplikace výborné. 
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7. Závěr 
V práci jsme navrhli a vytvořili analytickou aplikaci pro Bezpečnostní informační 

službu. Tato aplikace poskytuje vzorové řešení problémů v analytické části stávajícího 

softwaru AISU a umožňuje vizualizaci, analýzu a správu sítě. Vzhledem k tomu, že 

stávající aplikace a naše řešení jsou implementovány v jiném programovacím jazyce, 

vytvořili jsme i další jednoduchou aplikaci, která znázorní spuštění naší aplikace ze 

softwaru AISU.  

V rámci práce jsme se nejdřív seznámili s analytickou částí softwaru AISU a da-

tovým modelem databáze BIS. Potom jsme se zaměřili na požadavky projektu, kde 

jsme uvedli nejen funkční požadavky, ale i kvalitativní atributy. Následně jsme vytvo-

řili diagram případů užití, který jsme detailně popsali pomocí strukturovaných scénářů. 

Na základě analyzovaných požadavků jsme navrhli architekturu aplikace, kde jsme 

použili známý architektonický vzor Model-View-Controller. Po popisu všech modulů 

architektury jsme představili tři knihovny, které poskytují širokou škálu funkcionalit 

pro analýzu a vizualizaci velkých grafů. Ze tří knihoven jsme si nakonec vybrali volně 

dostupnou knihovnu GraphStream. Potom jsme se zaměřili na implementaci modulů 

a popsali spuštění softwaru. Následně jsme představili vytvořenou aplikaci z uživatel-

ského pohledu. Nakonec jsme provedli testování softwaru, které se skládalo z jednot-

kových testů, ověření naplnění požadavků při předání aplikace a uživatelského testo-

vání. Při testování softwaru se ukázalo, že podle analytiků BIS je použitelnost vytvo-

řené aplikace výborná, všechny stanovené požadavky jsou splněny a zástupce BIS je 

velmi spokojen s řešením.  

Největší výzvou projektu byla první fáze, kde jsme analyzovali stávající software 

AISU, popisovali reprezentaci dat a shrnuli stanovené požadavky. Kvůli absenci do-

kumentace byl tento proces velmi obtížný a zdlouhavý. Další problémy se objevily při 

zkoušení vybraných knihoven, protože poskytnutá testovací databáze měla maximálně 

500 uzlů. Z toho důvodu jsme zobrazení velkých grafů mohli vyzkoušet pouze pomocí 

nabízených generátorů knihoven. Nicméně diplomová práce přinesla i několik pozitiv. 

Největší z nich představovala možnost spolupráce se zákazníkem, podporující získání 

praktických znalostí z jednotlivých fází vývoje softwaru. Další zajímavostí byla mož-

nost nahlédnout do zákulisí zpravodajské služby a seznámit se s prací analytiků. 

7.1. Porovnání stávající aplikace s naší aplikací 

V následující části textu porovnáme funkcionality stávající analytické části soft-

waru AISU a vytvořené aplikace.  
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 Stávající aplikace 

AISU 

Naše aplikace 

Zobrazení grafu 
Kruhový algoritmus   
Hierarchický algoritmus   

Nastavení úrovně uzlu   
Aktualizace grafu z databáze   
Práce se  
souborem 

Uložení grafu   
Načtení grafu   

Filtrace grafu 

Podle typu objektu   
Podle počtu vazeb   
Kombinace filtrů   

Správa  
objektů a vazeb 

V grafu   
V databázi   

Vytvoření podgrafu   

Nalezení  
nejkratší cesty 

Podle počtu hran   
Podle síly hran   
Zobrazení všech výsledků   

Zobrazení informace objektu a vazby   

Manipulace  
grafem 

Přiblížení grafu   
Posouvání plátna   
Přesunutí uzlu   
Označení uzlů   

Rychlost načtení grafu z databáze   
 

Tabulka 7.1: Porovnání funkcionalit stávající a naší aplikace. 

 

Tabulka 7.1 porovnává funkcionality a vlastnosti analytické části softwaru AISU 

a naší aplikace. První uvedený rozdíl se týká zobrazení grafu, konkrétně algoritmu 

umístění uzlů. V druhé kapitole jsme popsali, že stávající aplikace implementuje nee-

fektivní algoritmus, který se pokusí umístit uzly kolem centrálního prvku. Nicméně 

obrázek 2.3 ukázal, že uzly se překrývají již u menších sítí s 10–15 uzly. Díky kni-

hovně GraphStream podporuje naše aplikace kruhové umístění uzlů, které je založeno 

na známém Barnes-Hut algoritmu, a hierarchický algoritmus.  

Další rozdíl máme při aktualizaci grafu. Stávající aplikace zajišťuje aktualizaci na 

žádost uživatele a adaptuje všechny nalezené změny v zobrazeném grafu. Naše apli-

kace nejdřív uvede seznam změn a umožňuje uživateli označit jednotlivé změny, které 

si přeje adaptovat. Následující rozdíl v tabulce se objeví u filtrace grafu. Stávající apli-

kace poskytovala pouze filtry podle typu objektu. Seznam filtrů jsme rozšířili o další 

dva rekurzivní, které dokážou skrýt uzly s jednou vazbou nebo bez vazby, a přidali 

jsme možnost kombinovat použití různých filtrů. 

Jediná funkcionalita, která je omezená v naší aplikaci, je správa objektů a vazeb. 

Na základě požadavků operace zápisu do databáze budou implementované pro-

gramátorem BIS. Proto vytvořená aplikace zatím neumožňuje přidání, mazání a 

editaci databázových prvků. Tyto změny provede pouze v zobrazeném grafu a oznámí 

uživateli, že zápis do databáze zatím není podporován.  
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V naší aplikaci jsme implementovali úplně novou funkcionalitu, která umožňuje 

vytvoření podgrafu z označených vrcholů. Vytvořený podgraf je zobrazen v novém 

okně, jež je nezávislé na původním grafu, tj. provedené změny v jednom grafu nejsou 

viditelné v druhém. Další funkcionalitu nalezení nejkratší cesty jsme rozšířili o pod-

poru zobrazení všech nejkratších cest stejné délky. Kromě toho jsme umožnili hledání 

nejkratší cesty na základě ohodnocení hran.  

Provedli jsme několik změn i v uživatelském rozhraní. Vytvořili jsme snadno 

ovládatelnou a přehlednou aplikaci, která navíc podporuje označení více uzlů pomocí 

označovacího obdélníku i kliknutím na jednotlivé uzly. Kromě toho jsme umožnili 

posouvání plátna a zarovnání sítě.  

Poslední problém, který jsme se snažili odstranit nebo alespoň opravit, je pomalé 

načtení grafu z databáze a občasné zamrznutí okna během načtení. Díky tomu, že kni-

hovna GraphStream podporuje dynamické zobrazení grafu, rozhodli jsme se načíst a 

přidávat prvky ke grafu po úrovních. Proto není potřeba čekat na zdlouhavé spojení 

relačních tabulek a potom začít vypočítávat pozice uzlů. Kromě toho provedeme zob-

razení grafu ve zvláštním vlákně a tím se vyhneme zamrznutí okna. Bohužel rychlost 

načtení závisí i na použité databázové technologii a způsobu reprezentace dat, které 

jsme nemohli změnit na základě požadavků diplomové práce.  

7.2. Budoucnost projektu 

Vytvořená aplikace bude dále rozšiřována programátory BIS, kteří na základě po-

žadavků implementují operace zápisu do databáze a přidají k aplikaci další bezpeč-

nostní prvky. Tyto změny se týkají dvou modulů architektury: Zápis dat do databáze 

a Dotazovací modul, kde jsou místa v kódu označena slovem „TODO“. Po dokončení 

rozšíření aplikace bude integrována do softwaru AISU.  

Dalším krokem při rozvíjení aplikace mohlo být přidání dalších analytických ope-

rací. Knihovna GraphStream poskytuje mnoho známých algoritmů pro analýzu grafu, 

které mohly být využity v budoucnu, např. Kruskalův algoritmus pro nalezení mini-

mální kostry grafu, algoritmus pro zjištění míry centrality uzlů, algoritmus pro repre-

zentaci skupiny uzlů jedním velkým uzlem při oddálení sítě atd. 

Kromě toho doporučujeme uvažovat o změně stávající databázové technologie. 

V době, kdy software AISU byl vytvořen, byly jenom relační databáze, nicméně dnes 

existují grafové databáze [2], které jsou určeny k ukládání grafových dat a sítí. V po-

sledních pěti letech mají grafové databáze široké použití ve více oblastech a jsou na 

uložení grafů daleko lépe optimalizované než klasické relační databáze. Díky dvou-

vrstvové architektuře řešení podporuje aplikace výměnu relační databáze za grafovou. 
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Příloha A 

Požadavky diplomové práce Anikó Kuklisové 

Předmětem diplomové práce je rozšíření existujícího analytického softwaru o gra-

fické zpracování vazeb mezi jednotlivými objekty uloženími v databázi. Vytvořený 

modul by byl volán z naší aplikace přes definované rozhraní.  

Existující vazby mezi objekty jsou zásadně charakterizovány položkami: ID ro-

diče, typ rodiče, ID potomka a typ potomka. Kromě toho je v databázi zaznamenána 

pro každou vazbu i síla vazby, která spojuje rodiče a potomka.  

Vazby mezi objekty jsou dvojího druhu, a to přirozené nebo analytické. Přirozené 

vazby vznikají zcela automaticky při zakládání datových struktur jednotlivých typů, 

které jsou pro grafické znázornění propojovány již na úrovni vložení. Druhý typ jsou 

vazby analytické, které vznikají zakreslením přímo do grafu a mohou být uloženy do 

databáze nebo uloženy pouze do grafu. 

V grafu k vybranému objektu (úroveň 0) jsou nejprve vykresleny všechny objekty, 

které jsou přímými potomky objektu na úrovni 0, jež potom představují úroveň 1. re-

kurentním postupem, který představuje záměnu ID potomka z úrovně 1 do hodnoty ID 

rodiče na úrovni 2 a analogické vyhodnocení pro úroveň 3. 

Vytvořený graf může obsahovat cykly. U vykreslených objektů v grafu je žádoucí 

získat jejich detailní popis nebo obsah (podle typu) přímo z databáze.  

Předpokládají se nejméně dva typy zobrazení, a to kruhové anebo spojnicové vy-

cházející z levého horního rohu okna. Řešení by mělo obsahovat možnost překreslo-

vání uživatelem v tom smyslu, že při přesunu objektu s vazbami na novou pozici se 

překreslí všechny vazby s objektem související. 

Graf jako takový je ukládán v souborovém (databázovém) úložišti a odtud může 

být opakovaně otevírán. V databázovém úložišti ke každému objektu a (analytické) 

vazbě je přirazeno právo, které určí, kdo je může číst a modifikovat. Pokud jeden ana-

lytik vytvoří nějaký graf, pak může nastavit jeho právo nebo graf bude mít práva podle 

defaultu úložiště.  

Z grafu je možno vytvořit podgraf obsahující pouze vybrané a označené objekty 

(spojené vazbou) a zobrazit je v samostatném okně. 

Objekty v grafu je možno filtrovat, a to buď podle typů objektu, nebo podle počtu 

vazeb. 

Dalším předmětem je nalezení minimální cesty spojující dva objekty grafu. A to 

bez ohledu na sílu vazby nebo s ohledem na její sílu. 

Předpokládá se datové úložiště na Microsoft SQL Server nejméně verze 2008 R2. 
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Příloha B 

Naskenované dotazníky uživatelského testování ze dne 03.05.2019 
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Příloha C 

Obsah CD 

Přiložené CD obsahuje následující soubory:  

 Text diplomové práce ve formátu PDF. 

 Spustitelné soubory diplomovaprace.jar a ExecuteJava.exe. 

 Zdrojové kódy obou aplikací. 

 Vygenerovaný Javadoc dokumentaci. 

 Oficiální dokument požadavků BIS. 

 Testovací databáze od BIS. 

 Vzorové obrázky informačních oken objektů a vazeb. 

 Obrázky z textu. 

 


