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1 ÚVOD 
Databáze jsou v současnosti nejčastěji používaným způsobem uložení dat. Aby databáze 
splňovala požadavky uživatelů, například na rychlý přístup k datům, snadnou údržbu či malou 
spotřebu zdrojů, je třeba databázi dobře navrhnout. Návrhem uspořádání databáze se zabývá 
proces nazvaný datové modelování. Návrhář databáze si musí nejprve rozmyslet, jakou část 
reality bude chtít v databázi ukládat. Poté vybrané reálné objekty a vazby mezi těmito objekty 
zkoumá a snaží se je popsat. Během návrhu je popis objektů postupně upravován tak, aby 
nakonec odpovídal způsobu uložení ve zvoleném databázovém systému. 

K formalizovanému, ale dostatečně srozumitelnému prvotnímu popisu slouží konceptuální 
datové modely. Mezi nejznámější z nich patří ER (z angl. Entity Relationship) model 
znázorňovaný pomocí ER diagramu. Zatímco ER model je jednoduchý a vhodný způsob 
popsání struktury dat, dnešní databáze jsou většinou postaveny na jiném přístupu zvaném 
relační model. Relační model organizuje data do tabulek, tzv. relací, skládajících se z řádků 
a sloupců. Přestože relační teorie má své přímé principy návrhu databáze, tak zejména 
z důvodu jednoduššího návrhu se často používá ER model, který se následně do relačního 
modelu transformuje. 

Pro účely datového modelování existuje celá řada softwarových nástrojů. Často se jedná 
o komerční nástroje používající určitou metodiku, která je ale vzdálena původnímu ER 
diagramu a teoretickým poznatkům. V rámci mé bakalářské práce v roce 2006 vznikl program 
ERtoS (zkratka z ER to SQL). Jedná se o editor ER diagramů podporující převod do relačního 
modelu. Aplikace se používá při výuce předmětu Databázové systémy na MFF UK. Program 
podporuje takové prvky ER diagramu a způsob jejich zobrazování, aby to bylo v souladu s ER 
diagramy probíranými při výuce. Také převod do relačního modelu je prováděn přesně podle 
daných pravidel, nedochází k žádnému zjednodušování. Výsledkem převodu je skript v jazyce 
SQL pro vytvoření potřebných tabulek v databázovém systému. 

Ne vždy se vytváří jen nové databáze, někdy se databázový specialista setká už s běžící 
databází, které potřebuje porozumět. Ať už z důvodu její údržby nebo potřeby vývoje nového 
informačního systému, který nahradí zastarávající systém. Pokud nemá k dispozici podrobnou 
dokumentaci nebo možnost zeptat se autorů, nezbývá nic jiného než získat informace ze 
samotné databáze. Proces, který se o to snaží, se nazývá datové reverzní inženýrství (zkráceně 
DRE z angl. Data Reverse Engineering). Cílem reverzního inženýrství neboli zpětné 
transformace je získat z existující databáze její popis, nejlépe konceptuální model, pro její 
porozumění. Zatímco dosud jsme se zabývali modelováním databáze úplně od nuly, DRE 
umožňuje vytvořit model už z existující databáze. Tato problematika není úplně jednoduchá, 
k dané databázi většinou neexistuje jednoznačně určený konceptuální model. 

Existuje řada prací, které navrhují postupy, jak provádět DRE. Postupy se liší mírou nutnosti 
zásahů člověka a použitým zdrojem informací o databázi. V mnoha případech se jedná jen 
o přibližné algoritmy. Také programy pro datové modelování jsou často obohaceny funkcí 
nazvanou reverzní inženýrství. Tato funkce ale až na výjimky neprovádí DRE až do 
konceptuálního modelu, ale víceméně jen vizualizuje obsah databáze. 
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1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je rozšířit stávající aplikaci ERtoS o efektivní podporu reverzního 
datového inženýrství.  Aby tento cíl mohl být splněn, je potřeba: 

• důkladně se seznámit s oblastí DRE; 
• vybrat a implementovat vhodnou DRE metodu, která by měla splňovat následující 

kritéria: 
• jejím výsledkem je ER diagram odpovídající zdrojovému relačnímu modelu; 
• musí být do vysoké míry automatizovatelná, tak aby uživatel musel zasahovat 

jen v nejnutnějších případech; 
• zdroj informací pro DRE musí být obecný, aby se metoda dala použít pro 

většinu relačních databází, jako nejvhodnější se jeví schéma databáze 
a samotná data z databáze; 

• modulárním způsobem umožnit připojení k různým databázovým systémům pro 
získání dat pro DRE; 

• vytvořený model v aplikaci přehledně zobrazit jako ER diagram; 
• přidat do aplikace logický model, který: 

• bude zobrazovat výsledek převodu z ER modelu do relačního modelu; 
• se použije pro zobrazení mezivýsledku DRE; 
• bude sloužit k vizualizaci struktury databáze. 

Vedlejším cílem práce je rozšíření aplikace ERtoS co se týče její všeobecné použitelnosti, což 
zahrnuje například: 

• přidání podpory datových typů pro konkrétní databázové systémy; 
• možnost definovat kandidátní klíče pro více atributů najednou; 
• více kontrol, např. kontrola duplicit názvů integritních omezení. 

1.2 Struktura práce 

Práce je členěna do několika kapitol. V první kapitole je popsán úvod do řešené problematiky 
a jsou vyjmenovány cíle práce.  

Druhá kapitola se zabývá teorií návrhu relační databáze, zvláště podrobně popisuje ER 
diagram a všechny jeho konstrukty. V závěru kapitoly je stručně shrnuto téma převodu z ER 
modelu do relačního modelu, kterým se zabývala zmíněná bakalářská práce. 

Třetí kapitola vysvětluje, co je datové reverzní inženýrství a rozebírá některé reverzní metody 
a algoritmy. Podrobně jsou pak popsány všechny kroky zvoleného algoritmu včetně 
provedených vylepšení. 

Čtvrtá kapitola popisuje, v čem spočívá rozšíření původní aplikace ERtoS z hlediska 
programátora. Je zde zmíněno, co bylo do aplikace přidáno a co muselo být změněno 
z důvodu rozšiřování, se kterým se ne úplně všude počítalo. 

Pátá kapitola je věnována popisu implementace jednotlivých částí pro podporu reverzního 
inženýrství. Jsou zde popsány problémy, které při implementaci vznikly a jak byly řešeny. 
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Šestá kapitola obsahuje popis několika podobných programů zabývajících se DRE a jejich 
srovnání s programem ERtoS. 

V závěrečné kapitole je zhodnoceno navržené řešení a splnění všech vytyčených cílů. Také je 
zde nástin dalšího možného vývoje programu. 

Text je prokládán obrázky ER diagramů, které byly z velké části převzaty přímo z aplikace 
ERtoS. Některé části textu byly převzaty z mé bakalářské práce a jsou označeny postranní 
čárou. 
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2 VÝCHOZÍ TEORIE 

2.1 Návrh rela ční databáze 

Navrhnout dobře strukturovanou relační databázi je nelehký úkol. Při návrhu se provádí 
datová analýza, která se skládá z několika fází (obrázek 2.1). V jejich průběhu se postupně 
vytváří stále konkrétnější schémata, která znázorňují požadovaná data. 

 
Obrázek 2.1 Fáze návrhu databáze  

V první fázi se prostřednictvím konzultací s uživateli a zadavateli systému formulují 
a shromažďují přesné požadavky na to, co vše má být v databázi uloženo. Z takto získaných 
informací se vytvoří konceptuální model, který je výsledkem první fáze. 

Konceptuální datový model popisuje data v databázi na abstraktní úrovni nezávisle na jejich 
fyzickém uložení. Proces tvorby konceptuálního modelu se nazývá konceptuální modelování. 
Jeho výsledkem je konceptuální model znázorněný jako konceptuální schéma nebo diagram, 
který má co nejvýstižněji zachycovat pohled člověka na danou část reálného světa [2]. Mezi 
nejznámější konceptuální datové modely patří ER model. 

ER modelování lze metodologicky rozdělit do dvou kroků: [2] 

• v prvním kroku se definují nezávislé entity, vztahy a závislé entity, to se opakuje do té 
doby, než se dospěje k souhlasu mezi zadavateli a analytiky; 

• v druhém kroku se formulují atributy a klíče entit – klíčů může být v tomto stádiu 
i více. 

V další fázi (zvané logický návrh [3]) se vytvoří relační model pomocí transformace objektů 
z ER diagramu. Následuje formulace definic tabulek v relačním databázovém systému 
obsahujících atributy, primární a cizí klíče.  

V posledním stádiu (tzv. fyzickém návrhu [3]) se zabýváme přesnou definicí domén 
jednotlivých atributů, což zahrnuje i některá integritní omezení, vytváříme indexy pro 
rychlejší přístup k datům a provádíme další optimalizace. 
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2.1.1 Alternativy ER modelování 

Relační schéma lze vytvořit také přímo z požadavků na aplikaci bez použití ER modelování. 
Relační schémata se takto vytvářela ještě před zavedením ER modelu (relační model byl 
zaveden Edgarem Coddem o šest let dříve než vznikl ER model [4]). Ze vstupních požadavků 
se určí relevantní atributy, které se přiřadí do jednotlivých relačních tabulek.  

Tento proces se nazývá normalizace. Postupně vznikají relační schémata, která odpovídají 
zvyšujícím se stupňům tzv. normálních forem. Normální forma určuje úroveň normalizace 
schématu, u vyšších normálních forem se vyskytuje méně redundantních dat v tabulkách 
a ubývají anomálie při manipulacích s daty.  

Narozdíl od konceptuálního návrhu, kdy je prováděn návrh shora-dolů (nejdříve se 
identifikují entity a pak se jim přiřadí atributy), se při normalizaci uplatňuje přístup opačný, 
nejdříve se najdou atributy a ty se přiřazují do tabulek, které v podstatě představují entity [4]. 
Zkušení systémoví analytici používají kombinaci obojího. 

Zastánci objektové metodiky by k modelování dat doporučili jeden z diagramů UML (z angl. 
Unified Modeling Language), a to diagram tříd [5]. Zopakujme, že navrhujeme relační 
databázi a data tedy modelujeme proto, abychom na základě toho vytvořili relační (a ne 
objektovou) databázi. V diagramu tříd lze sice nepřímo popsat entity, atributy a vztahy, ale 
například primární atributy nebo povinnost členství atributu už nelze (bez použití rozšíření) 
pomocí UML vyjádřit. Z výše uvedeného plyne, že využití staršího ER modelu je pro návrh 
relační databáze vhodnější. 

2.2 ER diagram 

ER diagram byl zaveden a poprvé použit Peterem Chenem v roce 1976 [6]. Brzy došlo k jeho 
rozšíření a stal se obecně uznávaným standardem. Diagram obsahuje typy entit a typy vztahů. 
Entitní typ  představuje nezávisle existující objekt reálného světa. Vztahový typ je vazba 
mezi dvěma nebo více typy entit.  

Samotný pojem entita či vztah označuje výskyt (instanci) typu entity či typu vztahu. Např. 
pro entitní typ Čtenář z obrázku 2.2 je entitou konkrétní čtenář Jan Novák. V dalším textu 
budeme pro zjednodušení většinou používat pojem entita a vztah i pro entitní a vztahový typ, 
význam by měl být zřejmý z kontextu. 

 
Obrázek 2.2 Ukázka ER diagramu v Chenově notaci 

Entitám lze přiřazovat určité vlastnosti označované jako atributy . U atributu se kromě názvu 
upřesňuje množina hodnot, jakých může atribut nabývat (tzv. doména). Někdy se uvádí, zda 
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atribut může mít prázdnou hodnotu Null a zda musí mít unikátní hodnotu (označováno jako 
Unique). Např. entita Čtenář na obrázku má atributy Jméno, Příjmení a Rodné číslo. "Jan 
Novák" je hodnota atributu Jméno pro konkrétního čtenáře. 

Entity se v těchto diagramech popisují pomocí obdélníků, vztahy se znázorňují pomocí 
kosočtverců. Postupně vznikaly další způsoby, jak diagramy zakreslovat, původní notace byla 
totiž poměrně náročná na prostor (viz obrázek 2.2). 

Skupina atributů, které musí pro každou entitu z entitního typu nabývat jedinečných hodnot, 
tvoří tzv. identifika čního klíč entity. Entita se dá pomocí hodnot těchto atributů jednoznačně 
určit. Identifikační klíč je tvořen identifikačními atributy, ostatní atributy jsou pouze popisné. 
Entity identifikovatelné pouze svými atributy se nazývají silné entity.  

Ostatní entity jsou označovány jako slabé. Pro jejich jednoznačnou identifikaci musí být 
použit i atribut jiné entity, tzv. identifika čního vlastníka. Příkladem slabé entity může být 
např. článek v časopise, jehož identifikační atribut je strana, na které článek začíná. Pro 
úplnou identifikaci článku je třeba také uvést časopis, ve kterém se článek nachází. Takže 
Článek je slabá entita a Časopis je její identifikační vlastník. 

Model může být rozšířen o zvláštní druhy atributů. Příkladem skupinového atributu je 
atribut Adresa, dá se totiž dále dělit na název města, ulice a číslo domu. Skupinové atributy 
jsou užitečné, jestliže potřebujeme někdy přistupovat k jejich jednotlivým složkám a jindy 
nám vystačí atribut jako celek. Vícehodnotové atributy mohou zase obsahovat několik 
hodnot, ty ale musí být stejného typu. 

2.2.1 O vztazích podrobn ěji 

Vztah mezi entitami více charakterizuje kardinalita vztahu . Kardinalita vztahu v původním 
Chenově ER diagramu může nabývat těchto hodnot: 

• 1 : 1 - každé entitě odpovídá maximálně jedna druhá entita. 
• 1 : N - první entitě může odpovídat více než jedna druhá entita, druhé entitě odpovídá 

maximálně jedna první entita. V tomto případě nazýváme druhou entitu 
determinantem první entity. 

• M : N - první entitě může odpovídat více než jedna druhá entita, druhé entitě odpovídá 
více než jedna první entita. 

Tyto kardinality mají význam maximálního počtu entit, jejichž entitní typ se účastní vztahu. 
Jednotlivé entity ale do vztahu nemusí vstupovat. Potřebujeme tedy určit také minimální 
účast, tj. rozlišit povinné a nepovinné členství ve vztahu. Entitní typ, který má povinné 
členství ve vztahu, je existenčně závislý na druhém entitním typu. Členství ve vztahu ale 
nejde z popsaných hodnot kardinalit poznat. Proto se v později odvozených modelech začaly 
používat dvouhodnotové kardinality. 

Pro každou entitu to místo jedné hodnoty znamená dvojici hodnot (min, max). Hodnoty 
vyjadřují, kolikrát minimálně a kolikrát maximálně se může instance dané entity účastnit 
vztahu. Platí 0 <= min <= max a 1 <= max. 

Pro srovnání uvedeme příklad. Jestliže vztah Projekt – Vedoucí_projektů má kardinalitu N:1, 
tak to znamená, že jeden vedoucí projektu může mít na starosti žádný nebo několik projektů 
a projekt není veden více než jedním vedoucím. Chybí zde ale informace o tom, zda je daná 
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entita povinna účastnit se vztahu. I když víme, že projekt musí mít alespoň jednoho 
vedoucího, pomocí této kardinality to nelze vyjádřit. 

Pro stejný vztah Projekt – Vedoucí_projektů by se v novějších modelech použily kardinality 
(1,1):(0,N). Rozdíl je nejen v tom, že používáme dvě hodnoty, které můžou nabývat i hodnoty 
0 v případě nepovinné účasti ve vztahu. Ale také je použito obrácené pořadí zápisu a čtení 
kardinalit, což může způsobovat nedorozumění. Například na obrázku 2.3 se čte kardinalita ve 
směru šipek a má tento význam: Čtenář má možnost si vypůjčit libovolný počet dokumentů, 
ale dokument může být vždy půjčen maximálně jednomu čtenáři. V této práci je použit právě 
tento způsob zápisu, který byl také zaveden při výuce předmětu Databázové systémy a tedy 
v programu by to mělo být v souladu. 

 
Obrázek 2.3 Princip čtení kardinalit vztahu 

Jak už bylo řečeno, vztah může propojovat i více než dvě entity, v tom případě se jedná  
o n-ární vztahy. Ukažme si na příkladu, jak by v takovém případě vypadaly kardinality. 
Příklad bude z databáze o pojištění, kde vztah Pojištění propojuje entity Pojišťovna, Auto 
a Osoba. Osoba představuje majitele auta. Každé auto, které je v databázi, je pojištěno u právě 
jedné pojišťovny a každá pojišťovna má uzavřenou nejméně jednu smlouvu. Správné 
kardinality v tomto případě jsou pří použití původního ER modelu 1:N:1. V případě modelů 
založených na účasti ve vztahu popořadě (1,N):(1,1):(0,N). 

Mezi určitými dvěma entitami může vést více různých vztahů. Například mezi entitami 
Čtenář a Dokument mohou existovat vztahy Výpůjčka a Rezervace. Vztah může také 
propojovat dva stejné entitní typy, takový vztah nazýváme self-relace nebo rekurzivní vztah. 

Každá entita, která se účastní vztahu, hraje ve vztahu určitou roli. U jednotlivých propojení 
mezi entitami a vztahy je tedy dobré specifikovat roli, která lépe popíše funkci vztahu. Funkce 
vztahu se liší podle směru čtení vztahu, jak je vidět na obrázku 2.3. Do role bychom v tomto 
případě mohli zapsat slovesa z tučně zobrazeného textu. Role se zapisuje do blízkosti čáry 
propojující entitu se vztahem. 

Role se hodně využije právě u self-relací, kde se pomocí role odliší dva výskyty stejné entity. 
Například při self-relaci na entitě Zaměstnanec se může jednat o role Nadřízeného 
a Podřízeného. Vztah propojuje stejný entitní typ, ale dvě různé entity - dva různé 
zaměstnance, kdy jeden hraje v tomto vztahu roli nadřízeného a druhý roli podřízeného. Je to 
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důležité rozlišit vzhledem ke kardinalitám. Podřízený může mít jen jednoho nadřízeného, a ne 
naopak. 

Také vztahy mohou mít atributy. Zvláště u vztahů s kardinalitou M:N se mohou objevit 
vlastnosti, jejichž hodnota je dána konkrétní kombinací entit účastnících se vztahu. Tato 
vlastnost představuje atribut, který nemůže být přiřazen žádné z entit a musí být přiřazen 
vztahu. Jako příklad můžeme uvést atribut pokuty udělené čtenáři za nevrácení konkrétního 
dokumentu u vztahu Výpůjčka. U kardinalit 1:1 a 1:N se takový atribut dá přenést do jedné 
z entit, ale záleží na návrháři, kam se bude atribut hodit více. 

2.2.2 Extended ER diagram s d ědičností 

Extended ER diagram (EER) obsahuje všechny dosud popsané konstrukty ER diagramu 
a navíc některé prvky z objektově-orientovaného modelování jako např. dědičnost. Umožňuje 
tak modelovat aplikace přesněji.  

Základem rozšíření je možnost vyjádřit vztah generalizace/specializace mezi entitami, tzv. 
ISA hierarchii . Využije se v případě, kdy máme obecnou entitu a několik dalších entit, které 
mají všechny vlastnosti obecné entity. Navíc se ale navzájem liší dalšími specializovanými 
vlastnostmi. Právě popsaný případ nazýváme generalizací, specializace se na to dívá z opačné 
strany: entity jednoho entitního typu můžeme podle jejich vlastností rozdělit do několika 
podskupin (podtypů). 

Například entita Osoba může představovat nadtyp pro entity Zaměstnanec a Čtenář. Vztah 
Osoba ISA (z angl. is a) Zaměstnanec nebo Osoba ISA Čtenář z obrázku 2.4 tvoří dva ISA 
vztahy. ISA vztahy dohromady vytvářejí ISA hierarchii.  

Entitní podtypy tak nemusíme vytvářet od začátku, protože zdědí všechny atributy a vztahy 
od svého nadtypu. Zároveň ale můžeme u podtypu přidat další atributy a vztahy. Může být 
použita také vícevrstvá dědičnost, v tom případě entita dědí atributy všech svých předků. 
Entita, která je členem entitního podtypu, je automaticky členem také příslušného nadtypu. 
Z důvodu jednoznačné identifikace se požaduje, aby v ISA hierarchii existovala pouze jedna 
entita, která už nemá žádný nadtyp, tato entita je tzv. zdroj ISA hierarchie . 

 

Obrázek 2.4 Příklad ISA hierarchie  

Z entity může vycházet více hierarchií, které byly vytvořeny podle rozdílných kritérií. 
Například entitní typ Zaměstnanec se může dělit na Brigádníky a Stálé zaměstnance, podle 
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jiného kritéria na Knihovníka, Uklízeče apod. Konkrétní entita může být zahrnuta 
v libovolném počtu takových hierarchií. 

Jestliže můžeme rozhodnout přesně, které entity se stanou členem podtypu pomocí podmínky, 
jedná se o predikátově-definovaný podtyp. Ještě lépe pokud všechny podtypy ve specializaci 
mají podmínku závisející na stejném atributu, dostaneme atributově-definovaný podtyp. 
Například podtyp Zaměstnance Knihovník a Uklízeč určíme pomocí atributu Pozice. Danou 
podmínku pak zapíšeme k propojujícím čárám do diagramu. 

Každou generalizaci/specializaci můžeme charakterizovat dvojicí vlastností, první je buď 
úplná, nebo částečná, druhou vybíráme z dvojice výlučná a překrývající se [3]. Úplná 
generalizace/specializace znamená, že každá entita z nadtypu musí být členem nějakého 
podtypu. Generalizace většinou je úplná, protože nadtyp je odvozen ze všech podtypů. 
Výlučnost znamená, že entita může být v rámci specializace členem maximálně jednoho 
podtypu. 

V některých rozšířeních ER diagramu se vyskytují i vícenásobná dědičnost, kdy podtyp může 
mít více nadtypů (jedná se o tzv. sdílený podtyp), nebo pojem kategorie. Kategorie je 
speciální druh podtypu. Je to nástroj pro vytvoření skupiny entitních typů, z nichž mohou 
pocházet entity s vlastnostmi tohoto podtypu, např. s účastí v nějakém vztahu. Zatímco 
sdílený podtyp musí existovat ve všech svých nadtypech, kategorie musí existovat aspoň 
v jednom z nadtypů. Příklady na pojmy z posledních tří odstavců nalezneme v [10]. 

2.2.3 Principy návrhu 

Po ER schématu požadujeme, aby bylo smysluplné a jednoznačné co se týká sémantiky. 
Požadavky lze formulovat v definici dobře definovaného schématu: [2] 

• Žádná entita nemá ve schématu více než jeden zdroj ISA hierarchie. 
• ISA vztahy netvoří orientovaný cyklus. 
• Identifikační vztahy netvoří orientovaný cyklus. 
• Entita v ISA hierarchii, která není zdrojem ISA hierarchie, není identifikačně závislá 

na žádné entitě. 
• Jména entit a vztahů jsou jednoznačná globální jména, jména atributů včetně 

zděděných jsou jednoznačná v rámci daného objektu. 
• Vstupuje-li entita do vztahu vícekrát, je charakterizována různými rolemi. 
• Zdroj ISA hierarchie (za něj považujeme i entity, které vůbec nevstupují do ISA 

vztahu) má identifikační klíč. Ostatní entity nemají identifikační klíč. 
• Je-li identifikovaná slabá entita pro dva různé identifikační vztahy stejná, pak se buď 

vztahy liší v identifikačních zdrojích (obdoba ISA zdrojů pro hierarchii identifikačních 
vztahů), nebo druhé entity musí být odlišeny označením pomocí různých rolí. 

Samotný popis prvků a definice korektnosti schématu nestačí. Je třeba se naučit, jak vytvářet 
dobrý návrh a čeho se vyvarovat. Začínáme vytyčením entit a následně jejich atributů. Vztahy 
vznikají jakoby z atributů, protože některé vlastnosti entit jsou složitější a vedou na 
samostatnou entitu. Podobně atributy, které se vyskytují u více entit, mohou být povýšeny na 
samostatný entitní typ. Rozhodnutí, zda použít atribut nebo entitu se vztahem ale není někdy 
jednoznačné (více viz [7]). 

Návrh by měl věrně odpovídat specifikaci aplikace. Nic by ve schématu nemělo být řečeno 
dvakrát. Např. máme-li u entity Kniha atribut Nakladatelství, neměl už by být vytvořen mezi 
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Knihou a Nakladatelstvím žádný vztah. Redundanci způsobují i vztahy, které lze vyvodit 
z ostatních vztahů. Zahrnujeme jen ty elementy, které jsou pro aplikaci absolutně nutné. 

Pokud jde o samotný vzhled diagramu, doporučují se dodržovat následující pravidla pro 
kreslení ER diagramů  [8, 9]:  

• pojmenovat entity podstatným jménem v jednotném čísle; 
• když pojmenováváme vztahy slovesem, tak je pojmenujeme tak, aby byly čitelné zleva 

doprava nebo shora dolů; 
• preferovat horizontálně kreslené vztahy (je obvyklé číst je zleva doprava); 
• u kardinalit 1:N preferovat typ entity s N nalevo (od častějších entit k méně častým); 
• minimalizovat šikmé čáry a křížení čar; 
• nekreslit paralelní čáry těsně u sebe (zvyšuje to přehlednost čtení diagramu); 
• pro konkrétní řešení nějakého problému používat podmnožiny ER diagramů; 
• označit každý ER diagram jménem, datem a identifikací autora. 

 
Jako identifikátor entity se dá použít speciální atribut sloužící jen pro tento účel nebo se dá 
použít kombinace atributů, které identifikují entitu. 

2.3 Převod z ER modelu do rela čního modelu 

Převod z ER modelu do relačního modelu lze zautomatizovat. Jeden z takových algoritmů byl 
použit v rámci mé bakalářské práce [1]. Jeho základní principy by se daly shrnout takto: 

• Z každé entity se vytvoří tabulky, atributy entity odpovídají sloupcům tabulky. 
• Identifikátor entity se stane primárním klíčem tabulky, unique integritní omezení se 

stanou kandidátními klíči v tabulce. 
• Identifikátor entity se může skládat jen z atributů entity, nebo může být tvořen i atri-

buty jiné entity. 
• Převod vztahů typu 1:1 způsobí spojení tabulek představujících příslušné entity. 
• Převod některých vztahů způsobí jen nakopírování identifikačních atributů entity 

a atributů vztahu do tabulky druhé entity ve vztahu; dojde také k vytvoření cizího 
klíče, který toto nakopírování potvrzuje. 

• Převod vztahů typu M:N vytváří vztahovou tabulku obsahující identifikační atributy 
zúčastněných entit a atributy vztahu. 

ISA hierarchie lze převést třemi různými způsoby. Vezmeme-li příklad z obrázku 2.4, tak 
výsledkem převodu mohou být [11]: 

1) Osoba(Rodné číslo, Jméno, Příjmení), Zaměstnanec(Rodné číslo, Pozice, …), 
Čtenář(Rodné číslo, Dluh, Upomínka) 
• Tabulka pro každou zúčastněnou entitu, každá obsahuje své atributy, tabulky podtypů 

obsahují navíc také odkaz na nadtyp. 
• Primárním klíčem ve všech tabulkách je identifikátor nadtypu.  
• Je to nejobecnější způsob fungující pro všechny typy dědičnosti, ale pro získání dat 

o podtypu musíme přečíst data i z tabulky nadtypu. 

2) Zaměstnanec(Rodné číslo, Jméno, Příjmení, Pozice, …), Čtenář(Rodné číslo, Jméno, 
Příjmení, Dluh, Upomínka) 
• Tabulky odpovídající podtypům, do kterých přidáme všechny atributy nadtypu.  
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• Tento způsob lze použít jen v případě úplné a nepřekrývající se generaliza-
ce/specializace. 

3) Zaměstnanec(Rodné číslo, Jméno, Příjmení, Dluh, Upomínka, Pozice, …, Typ), nebo 
Zaměstnanec(Rodné číslo, Jméno, Příjmení, Dluh, Upomínka, Pozice, …, Je zaměstnanec, 
Je čtenář) 
• Jen jedna tabulka vycházející z nadtypu, která ale navíc obsahuje sjednocení všech 

atributů všech podtypů.  
• Atributy budou nabývat hodnot Null, pokud nebudou pro danou entitu relevantní.  
• Do tabulky musíme přidat navíc sloupec udávající, do jakého podtypu tabulka patří 

v případě výlučné dědičnosti nebo tolik sloupců, kolik je podtypů, v případě 
překrývající se dědičnosti.  

• Tento způsob umožní rychlejší získání dat, ale způsobuje přítomnost prázdných 
hodnot ve sloupcích. 

Relace tedy vznikají z entit a z některých vztahů. V některých případech existuje více 
způsobů, jak převod konstruktů provést. Záleží na tom, jaké podmínky klademe na výsledný 
relační model.  

Algoritmus v [1] například nevytváří zbytečně při převodu sloupce, které mohou obsahovat 
Null hodnoty. Vztah s kardinalitou (0,1) na jedné straně převede vždy na samostatnou 
spojovací tabulku, i když se nepovinná účast ve vztahu dá vyjádřit také pomocí sloupce, který 
může obsahovat Null hodnoty.  

Takto vytvořený relační model často podléhá dalším změnám. Velké tabulky mohou být 
vertikálně nebo horizontálně rozděleny do menších tabulek. Do tabulek, které vznikly ze 
vztahu, jsou přidávány speciální identifikační sloupce. 
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3 DATOVÉ REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ 

3.1 Reverzní inženýrství obecn ě 

Důvodů, proč se zabývat reverzním inženýrstvím softwaru, je více. Používané systémy často 
vyžadují neustálou údržbu a rozvoj, aby splňovaly měnící se požadavky uživatelů. Jsou-li 
požadované změny příliš velké, je třeba vytvořit systém nový, což ale stojí nemalé úsilí a tedy 
i finance. Porozumět čemukoliv, co už bylo provedeno dříve, a následně to využít je více než 
žádoucí. Problém se týká hlavně starých a špatně navržených aplikací. U nich se setkáváme 
jak s nedostatkem dokumentace, tak s nedostatkem metodologií při jejich vzniku, což může 
vést ke zvláštním technikám použitým v kódu. 

[26] uvádí tuto definici: Reverzní inženýrství je proces porozumění struktuře a vnitřním 
vztahům daného systému. Cílem je popsat podstatu systému tak, aby to napomohlo jeho 
pochopení – co to je, jak to funguje a jak to nefunguje. Proces reverzního inženýrství může 
být aplikován na každý ze základních aspektů systému: data, procesy a řízení. 

My se dále budeme zabývat datovým reverzním inženýrstvím (DRE, z angl. Data Reverse 
Engineering). DRE je proces získávání informací o existující aplikaci z dat a jejich použití. 
DRE pomocí různých metod a nástrojů analyzuje stávající data a na jejich základě vytváří 
logický model. Abstrakcí logického modelu může následně vzniknout konceptuální model. 

3.2 K čemu slouží DRE 

Ve výše zmíněné situaci neustálého rozvoje existujícího systému je nutná znalost významu 
stávajících dat. Pokud je existující software špatně zdokumentován a vývojáři, kteří ho 
vyvíjeli, už nejsou k dispozici, je DRE jediná možnost, jak přeměnit data na informace. Také 
při vývoji nového systému je třeba rozumět původní databázi, už třeba jen z důvodu naplnění 
nové databáze původními daty. 

DRE může být také užitečné, chceme-li změnit způsob ukládání dat např. při migraci mezi 
relační a objektovou databází nebo je-li třeba změnit použitý databázový systém např. Oracle 
na MS SQL Server. 

Autoři algoritmů DRE se v [26] shodují, že tématika DRE je složitá, ale má přínos. Aplikační 
sémantika, která se ztratí v úvodních fázích procesu návrhu databáze může být částečně 
objevena uvnitř dat. Dodávají ale, že mezi teorií a realitou je stále hodně velká propast. 
Mnoho prací o DRE řeší jen malé příklady, zatímco reálné problémy lidí v průmyslu jsou 
mnohem větší a komplexnější. 

3.3 Jak se provádí DRE 

Cílem DRE je získat sémantický model zkoumaného systému, který umožňuje lépe pochopit 
vnitřní zákonitosti systému. Do modelu se dají zakomponovat nové skutečnosti a následně se 
model dá použít k vytvoření nového systému. Takových modelů je celá řada, nejen ER model. 
Např. v [25] autoři používají objektově modelovací OMT (z angl. Object Modeling 
Technique) notaci používající třídy, asociace a generalizace. Význam konstruktů je ale 
podobný těm v ER modelu. 
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Zatímco dopředný proces od ER modelu k relačnímu modelu je jednoznačný, automatizace 
reverzního inženýrství je značně komplikovaná. Vyskytují se tyto příčiny problémů [34]: 

• malá vyjadřovací schopnost relačního modelu – při převodu z konceptuálního modelu 
do relačního modelu se část informace ztratí, pokud ji neuložíme mimo relační model; 

• datové schéma bylo často změněno z důvodu optimalizace a výkonu (např. denorma-
lizace a redundance) a obsahuje tedy konstrukty, který nemají svůj obraz v kon-
ceptuálním modelu; 

• část informace v databázovém schématu může chybět, protože mohla být implemento-
vána v aplikační vrstvě; 

• výskyt nerelevantních součástí v databázi, které tam zůstaly např. jako zbytky po dříve 
používaných funkčnostech. 

Obecně je nemožné získat přesný datový model, protože ten ani nemusel nikdy existovat. Při 
návrhu databáze jsou často porušovány i základní zásady pro návrh databáze, jak se shodují 
autoři v [25]. 

3.4 Algoritmy pro DRE 

Algoritmů zabývajících se DRE existuje celá řada a nebyla zatím schválena žádná všeobecně 
uznávaná metodika. Algoritmy vznikaly postupně od 80.let, kdy se začala objevovat potřeba 
zkoumat už nějakou dobu používané tzv. legacy databáze. Zpočátku využívaly algoritmy 
k získání informací pouze definice databázových tabulek (schéma databáze), později také 
další informace, jako např. instance dat z databáze nebo zdrojové kódy. 

Obecný algoritmus většinou obsahuje tyto kroky: 

• vytvoření výchozího modelu – obsahuje entitu za každou databázovou tabulku, tyto 
entity zatím nejsou definitivní a mohou později zanikat; 

• nalezení kandidátních klíčů a primárního klíče každé tabulky; 
• nalezení cizích klíčů; 
• odvození vztahů a jejich kardinalit, příp. nalezení generalizací a další optimalizace. 

Naším úkolem je najít takový algoritmus, který bude splňovat tato kritéria : 

• Je do velké míry automatizovatelný, při vykonávání by měl vyžadovat co nejméně 
zásahů uživatele. 

• Výsledkem algoritmu bude ER diagram, který se bude co nejvíce blížit skutečnému 
sémantickému významu databáze, což znamená, že by měl obsahovat: 

• správné kardinality vztahů; 
• rozpoznání slabých entit; 
• pokročilejší konstrukce jako hierarchické ISA vztahy a vztahy s atributy.  

• Ideálně by se z databáze vytvořené z ER modelu navrženého v programu ERtoS měl 
vytvořit stejný ER model. 

• Zdroj informací pro DRE musí být takový, aby se metoda dala použít obecně pro 
většinu relačních databází. Takovým zdrojem jsou určitě schéma databáze a data 
databáze. 

Nyní si stručně popíšeme několik algoritmů, které nesplňují některé z výše vyjmenovaných 
kritérií. 
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Mnohé algoritmy jsou jen soupisem doporučení, jak postupovat při zkoumání databáze. 
Nejedná se u nich o přesné pořadí kroků, často je třeba iterovat přes několik kroků nebo 
přehazovat jejich pořadí (např. algoritmus popsaný v kapitole 3.4.1). Většina kroků se provádí 
ručně, což je kromě náročnosti také více náchylné k nepřesnostem. Na druhou stranu úplně 
automatizovaný proces pro získání kvalitního konceptuálního modelu zatím neexistuje. 

Jeden z algoritmů vyžadující značnou spolupráci experta je uvedený v knize [17]. Algoritmus 
zavádí ERNF (ER Normal Form), což je množina takových relací, které mohou vzniknout 
transformací z ER diagramu v knize popsaným algoritmem. Jen relační schémata splňující 
slabou ERNF (to je mírnější verze původní normální formy) se dají pomocí tohoto algoritmu 
zpětně převést na ER diagram. Všechny relace se přitom dají nějakým způsobem mapovat do 
slabé ERNF podoby. Algoritmus vyžaduje zásahy experta, který určí u jednotlivých relací, 
zda se jedná o slabou entitu, silnou entitu nebo vztahový typ. Jinak je výsledkem algoritmu ne 
jen jeden diagram, ale množina ER diagramů. 

Pro DRE mohou být přínosné informace o tom, jak se data z databáze používají. Algoritmy 
využívají extrakci DML (z angl. Data Manipulation Language) příkazů jazyka SQL z ulože-
ných procedur, z definic databázových pohledů nebo ze systémových tabulek databázového 
systému (např. v [18]). Zajímají je konstrukty join a distinct. Z provázání tabulek přes join se 
dají zjistit cizí klíče a z klíčového slova distinct zase atributy, které mohou být vyřazeny 
z uvažování o členech kandidátních klíčů. Provádí se také analýza aplikačních programů, 
které se k příslušné databázi připojují. Informace o datech lze získat také z formulářů aplikace 
jako v [20]. 

Často jsou algoritmy zaměřeny na nějakou konkrétní oblast problému. Práce [19] se 
specializuje na rozpoznávání ISA hierarchií, jako zdroj používá jak SQL skript, tak DML 
příkazy a data. [21] zkoumá funkční závislosti z join příkazů, je zaměřena na denormalizo-
vaná schémata, ale algoritmus vyžaduje pro svou činnost spolupráci experta. 

Výsledek DRE může mít mnoho podob. Metody často provádějí převod do objektově 
orientovaných modelů, buď z důvodu generování objektového zdrojového kódu, nebo z 
důvodu přenosu z relačního do objektově orientovaného databázového systému. Týká se to 
např. [22]. V [23] zase probíhá DRE z relační databáze a HTML formulářů a výsledkem jsou 
ontologie pro tvorbu sémantického webu. 

Dále následuje podrobnější popis několika algoritmů DRE, kterými jsme se zabývali 
důkladněji. 

3.4.1 Algoritmus Bláha – Premerlani 

Tato práce [25] obsahuje soupis kroků, které by měl analytik provést při zkoumání databáze. 
Nejdříve autoři popisují několik konkrétních případů, jak prováděli DRE za pomoci 
jednoduchých skriptů a manuální analýzy. Počítají i s databázemi, které byly špatně navrženy 
a obsahují chyby. Autoři navrhují vytvoření sady jednoduchých nástrojů, které budou 
provádět jednotlivé automatizovatelné podúlohy. Tvrdí, že se tak dosáhne lepšího výsledku 
než u zcela automatických nástrojů. Výsledkem je objektově orientovaný model v OMT 
(z angl. Object Modeling Technique) notaci. Práce přináší následující zajímavé myšlenky: 

• Pokud v systému nejsou definovány cizí klíče, buď proto, že to není podporováno, což 
už dnes nastává zřídka, nebo proto, že prostě nebyly vytvořeny, dají se k nalezení 
cizích klíčů použít tyto pomůcky:  
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• Je dobré všímat si sloupců se stejnými názvy a stejnými datovými typy.  
• Prozkoumání dat může některé kandidáty na cizí klíč vyloučit.  
• Také názvy spojovaných tabulek a jejich sloupců z databázových pohledů 

nebo dotazů mnohé napoví. 
• Dočasná entita se stane vztahem, pokud její kandidátní klíč je spojením dvou nebo 

více cizích klíčů.  
• Primární klíč, který je celý složen z cizích klíčů do jiné tabulky, může představovat 

generalizaci. Dalšími kandidáty na generalizaci jsou skupiny mnoha zkopírovaných 
sloupců nebo naopak tabulky s navzájem se vylučujícími se sloupci. 

3.4.2 Algoritmus zam ěřený na n-ární vztahy 

Jedná se o algoritmus [12], který se zaměřuje na nalezení vztahů, které propojují dvě nebo 
více entit. Předchozí algoritmy se zabývaly zpravidla buď pouze binárními vztahy, nebo se 
u n-árních vztahů spokojily s nejobecnějšími vyjádřením kardinalit u všech účastníků vztahu. 
U n-árních vztahů je totiž těžší specifikovat kardinality. Tento algoritmus se snaží najít co 
nejpřesnější kardinality těchto n-árních vztahů. 

Obecně nelze nahradit n-ární vztah n binárními vztahy [13]. Zároveň je také doporučeno 
používat n-ární vztah jen v případě, že ho nelze n binárními vztahy nahradit.  Tato situace 
nastává zřídka. Algoritmus obsahuje varianty pro odvození kardinalit jak pro klasický ER 
diagram s jednou hodnotou kardinality, tak pro modely založené na účasti ve vztahu 
používající dvě číselné hodnoty. 

Jako vstup algoritmus využívá schématu databáze a také data z databáze. V případě že data-
báze má definované cizí klíče, lze proces zcela zautomatizovat a provést ho bez nutnosti 
zásahů uživatele. V opačném případě se očekává zadání sloupců, u kterých uživatel 
předpokládá účast na cizích klíčích. Pokud jsou zvoleny špatné sloupce, může uživatel proces 
opakovat. 

Relace je pro potřeby algoritmu nazývána n-ární, jestliže n je součet počtu jejích atributů 
účastnících se nějakého primárního nebo cizího klíče. Z definice plyne, že algoritmus 
neuvažuje víceatributové klíče. Algoritmus na každé n-ární relací zvoleného stupně n spustí 
sadu SQL dotazů, pomocí nichž se určí minimální a maximální kardinality. Pro každou 
možnou kombinaci kardinalit se vygeneruje dotaz obsahující n poddotazů zjišťujících počet 
různých hodnot dat pro jednotlivé atributy. Dotazy se postupně provádí, dokud některý z nich 
neuspěje. Úspěšný dotaz určí kardinality příslušného n-árního vztahu. 

Přestože autoři uvádějí, že se jedná o proces reverzního inženýrství, výsledný model obsahuje 
pouze entity a vztahy. Nevyskytují se v něm pokročilejší konstrukce jako slabé entity 
a hierarchické vztahy. Zároveň však dodávají, že se algoritmus může stát součástí kompletní 
reverzní metodologie nebo může zdokonalit již vytvořený logický model. 

3.4.3 Seskupovací algoritmus 

Autoři v [14] přicházejí s myšlenkou rozdělit relace do skupin, a to tak, aby bylo možné 
provést DRE v jednotlivých skupinách zvlášť, nezávisle na sobě. To s sebou přináší několik 
výhod. První spočívá v rozdělení úlohy na menší části, které lze provést samostatně, resp. 
některé části nemusí být provedeny vůbec. Na konci pak dojde ke spojení dílčích výsledků. 
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Další výhodou je, že skupiny, do kterých byly tímto algoritmem relace rozděleny, vytváří 
elementy abstraktního schématu vyšší úrovně. U předchozích metod bylo možné nahlédnout 
na celé schéma až úplně na konci DRE procesu. Pomocí tohoto algoritmu lze přehledněji 
prezentovat i schémata velkých databází ještě dříve, než jsou podrobně analyzovány 
jednotlivé uzly. 

Algoritmus má tři fáze. V první fázi dojde k rozdělení relací na skupiny, které budou tvořit 
elementy (entity a vztahy) abstraktního schématu. Ve druhé fázi se provede DRE jednotlivých 
skupin s tím, že může být použita libovolná metoda, klidně pro každou skupinu jiná. 
Vzniknou tak částečná schémata, která budou ve třetí fázi spojena do jednoho schématu. Při 
tomto spojení se do schématu doplní vztahy, které vedou mezi relacemi, které patří do 
různých abstraktních elementů. 

Seskupování je postaveno na shodě primárních klíčů (PK) relací. Provádí se zhruba takto: 

• Najdou se takové relace, jejichž PK neobsahují PK jiných relací a jejichž PK jsou 
navzájem disjunktní nebo shodné.  

• Všechny relace se shodným PK nalezené v předchozím bodu se sloučí do jedné 
abstraktní entity, která je tímto PK charakterizována. Vznikne tak několik abstraktních 
entit. 

• Prochází se zbývající relace. Jestliže má PK entity průnik jen s právě jednou abstraktní 
entitou, entita se do ní přidá. 

• Zbývající relace se umístí do abstraktních vztahů. Jestliže má PK relace průnik 
s určitými několika entitami, je umístěna do vztahu mezi právě těmito entitami. 

Autoři v práci nedefinují, co znamená relace podmnožiny primárních klíčů dvou různých 
tabulek. Z jejich textu vyplývá, že se shodou PK myslí stejné názvy atributů. Ty ale v praxi 
shodu PK často neznamenají, naopak se v mnoha případech používá shodné označení pro 
identifikační sloupec např. id ve všech tabulkách. 

3.4.4 Transforma ční algoritmus 

Jedná se o přístup autorů v čele s J. L. Hinautem, kteří napsali několik prací, např. [15] nebo 
[16], která je nejvíce komplexní. Autoři se také podíleli na vzniku programu pro datové 
modelování DB-MAIN (více o něm v kapitole 6.1.1). Základem přístupu autorů je myšlenka, 
že proces vývoje databáze může být modelován pomocí sekvence transformací datových 
struktur. Změní-li se požadavky na aplikace používající databázi, je nutné změnit i databázi, 
a to promítnutím změn požadavků do specifikace na příslušné úrovni abstrakce – konceptuál-
ní, logické nebo fyzické. Pak je nezbytné propagovat změny i do ostatních úrovní. 

Příkladem elementárních transformací je přidání entity nebo atributu, převod vztahu 
s kardinalitou N:N na entitu či překlad vztahu na cizí klíč. Tyto základní transformace mohou 
být kombinovány do celých procesů, mezi něž patří normalizace, optimalizace logického 
schématu či generování SQL skriptu. 

Transformace, ke kterým existuje inverzní transformace, se nazývají reverzibilní. V rámci 
DRE nás budou zajímat jen symetricky reverzibilní transformace. To jsou takové 
transformace, které jsou reverzibilní a zároveň mají reverzibilní inverzi. Zdrojová i cílová 
schéma mají v tomto případě stejnou vyjadřovací schopnost, třebaže jsou popsány rozdílnou 
syntaxí. 
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Algoritmus je zaměřen nejen na relační databáze, ale na mnoho jiných i starších systémů pro 
ukládání dat - např. systémy používající jazyk COBOL uchovávající data v obyčejných 
souborech, síťové, hierarchické, objektově orientované databáze a další. Skládá se ze dvou 
částí – první část je závislá na konkrétním databázovém systému. Tabulka 3.1 zobrazuje 
základní DRE transformace první části pro obecný databázový systém. Obrázky z této 
i následující tabulky pocházejí z práce [16]. Mezi transformace první části algoritmu dále 
patří odstranění redundance (např. duplicitních atributů), náprava rozdělených/spojených 
tabulek (svisle nebo vodorovně) a další optimalizace. 

Převod homogenních 
atribut ů, které mají 
společnou část názvu, 
na vícehodnotový 
atribut. Druhá část 
názvu je tvořena 
hodnotami z nějaké 
domény aplikace. 

 
Převod heterogenních 
atribut ů, které mají 
společnou část názvu, 
na vícehodnotový 
atribut. Druhá část 
názvu není tvořena 
podle žádného 
pravidla. 

 
Obecný případ 
převodu cizího klíče 
na vztah (existují také 
nestandardní cizí klíče, 
které se převádějí 
speciálním způsobem)  

Normalizace, tedy 
rozdělení z důvodu, že 
entita obsahuje funkční 
závislost, jejíž 
determinant není 
identifikátorem entity. 

 
Tabulka 3.1 Transformace použité v první části algoritmu 

V případě relační databáze je největší problém najít složené a vícehodnotové sloupce a ne-
definované primární a cizí klíče. Pro nalezení takovýchto implicitních struktur navrhují autoři 
použití kombinace více zdrojů informací. Např. implicitní cizí klíče se dají hledat pomocí 
zkoumání: 

• zdrojových kódů: 
• analýza toku dat, jestliže se dvě proměnné odkazují na stejnou hodnotu, je 

šance, že mezi nimi bude cizí klíč; 
• hledání typických vzorů v kódu, které značí souvislost mezi více záznamy; 

• rozložení formulářů, obrazovek, reportů: 
• rozmístění polí může prozradit implicitní vztahy; 
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• komentáře a popisy polí mohou poskytnout další informace; 
• dat z databáze; 
• fyzické struktury – použití indexů, sdružování do fyzických clusterů; 
• názvů a datových typů sloupců. 

 
Druhá část algoritmu se nazývá normalizace a dochází při ní ke zlepšení již získaného 
schématu. Jsou použity transformace z tabulky 3.2 a také tři transformace pro identifikaci tří 
druhů ISA hierarchií 
 

Převod entity na  
n-ární vztah 

 

Přidání 
vícehodnotových 
nebo složených 
atributů k entitě 

 
Vztah s kardinalitou 
(1,1):(1,1) může být 
převeden na jednu 
entitu, ale může také 
představovat ISA 
hierarchii nebo 
opravdový vztah, 
který by se měl 
zachovat.  

Dlouhá entita může 
být rozdělena na dvě 
homogenní části 

 

N-ární vztah může 
být převeden na 
binární vztahy. 

 
Tabulka 3.2 Transformace použité v druhé části algoritmu 
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3.4.5 Algoritmus Reda Alhajj 

Algoritmus [24] provádí celý proces DRE, jehož výsledkem je ER diagram obsahující také 
pokročilé prvky jako ISA hierarchie, slabé entity nebo vztahy s atributy. Průběh algoritmu je 
zjednodušeně zobrazen na obrázku 3.1. Algoritmus probíhá v podstatě ve dvou fázích. 
V první fázi se zkoumá schéma a data dané databáze, aby mohlo být rozhodnuto o existenci 
kandidátních klíčů a cizích klíčů. Výsledkem tohoto je graf konzistentní s ER diagramem, 
který obsahuje všechny možné unární a binární vztahy mezi danými relacemi.  

V druhé fázi jsou provedeny vylepšení tohoto konceptuálního modelu, které už nevyžadují 
přístup do databáze. Jedná se např. o odstranění symetrických a tranzitivních vztahů, nalezení 
vztahů s atributy, n-árních vztahů a ISA hierarchií tak, že se nakonec dosáhne EER diagramu. 
Tato vylepšení nejsou ve většině DRE metod použita. Jejich podrobný popis včetně 
ilustrujících obrázků následuje v kapitole 3.5.  

 

Obrázek 3.1 Zjednodušený průběh algoritmu 

Algoritmus není příliš zaměřen na databáze s možností výskytu chyb, které jsou pro databáze 
používané v průmyslu aktuálním problémem. Předpokládá totiž vztahy ve třetí normální 
formě. Tento požadavek ale může být porušen, pokud databáze obsahuje čistá data, která jsou 
použita pro získání kandidátních a cizích klíčů. K dosažení výsledku není většinou nutné 
analyzovat celou databázi, ale stačí jen její část, např. jen data z jednoho oddělení celé 
instituce.  

Algoritmus hledá cizí klíče pomocí porovnávání domén a dat ve sloupcích kandidátního klíče 
se sloupci ve všech ostatních relacích, aby zjistil, které kandidátní klíče mají v jiných relacích 
odpovídající cizí klíče. Není tedy nutné, aby sloupce se stejným názvem byly významově 
ekvivalentní. Primární a cizí klíče se dají také hledat pomocí zkoumání funkčních závislostí, 
což je ale podle autorů více náročné na úsilí i čas. 
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Uživatel musí do algoritmu zasahovat jen v několika případech, kdy informace získané 
z databáze vedou na více možných variant a systém nemá dostatek informací, aby rozhodl, 
která varianta je vhodnější. 

Algoritmus se skládá z těchto kroků: 

1) Zjišťování kandidátních klíčů 
2) Zjišťování cizích klíčů 
3) Vytvoření RID grafu 
4) Nalezení kardinalit vztahů 
5) Optimalizace RID grafu – 2. fáze algoritmu 

a. odstranění symetrických vztahů 
b. odstranění tranzitivních vztahů 
c. identifikace vztahů s atributy, vztahů M:N a n-árních vztahů 
d. nalezení ISA hierarchií 

Kroky 1, 2 a 4 pokládají dotazy do databáze tak, jak ukazuje obrázek 3.1 a své výsledky 
určují podle hodnot dat obsažených v jednotlivých tabulkách. 

3.4.6 Srovnání algoritm ů 

Následující tabulka 3.3 ukazuje srovnání vlastností výše popsaných algoritmů co se týče 
jejích schopností vytvořit ER model z relační databáze. Problémem většiny algoritmů je 
přesnost jejich popisu, která by umožnila jejich relativně jednoduchou implementaci. 

    ER model obsahuje Zdroje informací 

  
přesný 
popis 

přesné 
kardinality 

n-ární 
vztahy 

ISA 
hierarchie 

slabé 
entity 

schéma 
db data další 

Bláha- Premerlani            

Algoritmus pro n-ární vztahy           

Seskupovací algoritmus             

Transformační algoritmus           

Reda Alhajj         

Tabulka 3.3 Srovnání vlastností algoritmů DRE 

Algoritmus Bláha-Premerlani není určen pro celkové zautomatizování, autoři navrhují 
víceméně použití manuální analýzy, maximálně s pomocí jednoduchých nástrojů pro dílčí 
podúlohy. Během provádění autory doporučeného postupu analytik jistě odhalí skutečnosti, 
které by nebyly ve výsledku běžného automatizovaného algoritmu obsaženy. Algoritmus také 
nabízí některé zajímavé myšlenky, které se dají použít v rámci automatizovaného algoritmu 
pro DRE. 
 
Seskupovací algoritmus má ve svém popisu zásadní nejasnost ohledně definice shody 
primárních klíčů, na které je algoritmus postaven. Navíc jeho úkolem není detailně řešit celou 
úlohu DRE, ale jen poskytnout možnost, jak rozdělit DRE na menší části. 
 
Transformační algoritmus vypadá ze všech algoritmů nejkomplexněji. Zabývá se více druhy 
databází, je však primárně zaměřen na jiné oblasti než jsou relační databáze, které nás 
zajímají. Pomocí principu transformací, na kterých je založen, se dá proces DRE elegantně 
popsat jako sekvence transformací. U některých transformací je řečeno, že transformace se 
může a nemusí na daných objektech uplatnit, ale další podmínky nejsou specifikovány. 
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Zároveň není určeno přesné pořadí provádění transformací, které by řešilo problém, která 
transformace má přednost, pokud se jich může uplatnit více najednou. Transformace v rámci 
DRE mohou probíhat až poté, co jsou získány kandidátní a cizí klíče. Algoritmus navrhuje 
více možností, jak tyto klíče získat, ale v případě relačních databází tuto problematiku 
neprobírá do detailů. Implementace tohoto algoritmu byla také již po několik let 
zdokonalována v dostupném softwarovém nástroji.  

Dva zbývající algoritmy jsou si podobné co se týče použití vstupních zdrojů a svým 
principem. Oba používají schéma databáze a data, aby pomocí provádění vhodných dotazů 
odhalily v datech závislosti. Algoritmus zaměřený na n-ární vztahy se ale nezabývá 
pokročilými konstrukty jako jsou ISA hierarchie a slabé entity, které od algoritmu 
požadujeme. Algoritmus Reda Alhajj zato splňuje všechny požadavky, které jsme na 
algoritmus kladli, a byl tedy vybrán pro naši aplikaci. 

3.5 Vybraný algoritmus detailn ěji 

V této kapitole budou popsány detaily algoritmu Reda Alhajj z kapitoly 3.4.5. Tento 
algoritmus byl v aplikaci použit včetně několika vylepšení a změn. Změny jsou vždy uvedeny 
na konci popisu každého kroku algoritmu. 

3.5.1 Zjiš ťování kandidátních klí čů 

Cíl: Postupně pro každou relaci R z relačního modelu najít všechny její možné kandidátní 
klíče. 

Algoritmus: 

foreach (relace R) { 

foreach (neprázdná n-tice sloupců N ⊆ R; n-tice procházíme v rostoucím pořadí podle počtu sloupců) { 

 //Pokud se všechny hodnoty dat v n-ticích navzájem liší a nejsou null, je N kandidátním klíčem 

U = select count(*) from (select distinct N from R where N is not null); 

 if (U == počet všech řádků relace R) { 

  N je kandidátní klíč; 

  Dále už nezkoumej n-tice M takové, že N ⊂ M; 

 } 

} 

U algoritmu je použito vylepšení, že pokud je daná n-tice N kandidátní klíč, nemusíme už 
zkoumat žádnou jinou množinu, která je nadmnožinou N. Vychází to z definice kandidátního 
klíče, která říká, že kandidátní klíč je minimální množina atributů, která jednoznačně 
identifikuje každou n-tici v dané relaci. Abychom tohle vylepšení maximálně využili, 
procházíme n-tice postupně od nejmenších, tj. začínáme jedním sloupcem, pokračujeme 
dvojicemi, trojicemi atd. 

Zdůrazněme, že aby se mohlo jednat o kandidátní klíč, ani jeden ze sloupců n-tice nesmí 
obsahovat hodnotu Null. V článku je to zmíněno jen na jednom místě a pak v popisu 
algoritmu ani v příkladu už ne. Unikátní n-tice se získají pomocí klíčového slova distinct. 
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Je také důležité si rozmyslet, jak budeme ukládat kandidátní klíče, protože jeden sloupec 
může být součástí více kandidátních klíčů a také kandidátní klíč může obsahovat více 
sloupců. 

3.5.2 Zjiš ťování cizích klí čů 

Cíl: Najít všechny možné cizí klíče v databázi, které směřují na kandidátní klíče nalezené 
v kroku 1. Poté určit pro každou relaci primární klíč. 

Algoritmus: 

foreach (relace R) 

 foreach (kandidátní klíč K relace R; klíče procházíme v rostoucím pořadí podle počtu sloupců) { 

  //Hledáme obraz dat ze sloupců klíče K ve všech tabulkách (včetně té samé tabulky) 

  P1 = select K from R; 

  foreach (relace S; relace procházíme v rostoucím pořadí podle počtu sloupců) 

   foreach( n-tice sloupců N ⊂ S; |K| = |N| a zároveň K a N obsahují stejné domény)  { 

    P2 = select N from S; 

    if (P2 ⊆ P1) 

     Našli jsme cizí klíč vedoucí z S na K; 

} 

} 

//Určení primárních klíčů 

foreach (relace R) { 

if (počet kandidátních klíčů relace R == 1) 

   jediný kandidátní klíč je zároveň i primárním klíčem R; 

  else 

   kandidátní klíč relace R, na který směřuje nějaký cizí klíč, se stane primárním klíčem; 

} 

Také zde platí podobně jako u kandidátních klíčů, že každá množina sloupců, jejíž 
podmnožina již je v dané relaci cizím klíčem, už nemůže být cizím klíčem. Cizí klíče v rámci 
jedné relace jsou po dvojicích disjunktní. V případě, že najdeme obraz kandidátního klíče v té 
samé tabulce, jedná se o tzv. self-relaci. Po nalezení všech cizích klíčů můžeme ke všem 
relacím určit jejich primární klíč. 

Vlastní vylepšení: 

Určování klíčů z dat předchází analýza názvu sloupců podle uživatelem definované šablony. 
Dále se s danými sloupci pokračuje jen v případě, že názvy odpovídají šabloně. 

Pokud se při určování primárního klíče stane, že relace má více kandidátních klíčů a na žádný 
z nich nevede cizí klíč, je za primární klíč vybrán jeden z kandidátních klíčů, který má 
nejmenší počet sloupců. Ve většině případů se totiž využije jako primární klíč tvořený méně 
sloupci. Pokud má relace více jednosloupcových kandidátních klíčů, díváme se, zda se 
některý z nich nenazývá id nebo ID. Jestliže takový sloupec najdeme, uděláme z něj primární 
klíč. Stejné pravidlo se uplatní, když tabulka obsahuje málo dat. 
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3.5.3 Vytvo ření RID grafu 

Zkratka RID znamená relational intermediate directed a jedná se o graf, ve kterém jsou 
vrcholy tvořeny relacemi a dvě relace jsou propojeny hranou, jestliže mezi nimi existuje cizí 
klíč. Hrana vede z entity s cizím klíčem do druhé entity obsahující odkazovaný kandidátní 
klíč. K vytvoření takového grafu nám stačí informace o kandidátních a cizích klíčích, které už 
máme z předchozích kroků. 

3.5.4 Nalezení kardinalit vztah ů 

Obecně propojení v RID grafu jsou klasifikována podle kardinalit do dvou skupin: 1:1 a N:1. 
To je dáno definicí RID grafu, kdy propojení vedoucí z relace R2 do relace R1 znamená 
přítomnost primárního klíče relace R1 jako cizího klíče v R2. Vzhledem k tomu, že primární 
klíč musí mít unikátní hodnoty pro každý řádek relace R1, tak nemůže v R1 existovat více 
řádků k jednomu řádku v R2. A to vylučuje kardinalitu 1:N. 

Cíl: Určit, pro každou hranu v RID grafu, jestli je typu 1:1 nebo N:1 a určit její minimální a 
maximální kardinalitu na každé straně. Přitom se také určí kandidáti na ISA hierarchii. 
Konečné rozhodnutí, zda se jedná o dědičnost, bude učiněno později. 

Algoritmus: 

foreach (hrana (R2, R1) v RID grafu) { 

 PK = primární klíč R1; FK = odpovídající cizí klíč v R2; 

 R = select FK from R2 where FK is not null; //včetně duplikátů 

 P = select distinct FK from R; 

 if (počet řádků P == počet řádků R1)  

  pravá kardinalita hrany (R2, R1) je 1;  //R1 má povinnou účast ve vztahu 

 else 

  pravá kardinalita hrany (R2, R1) je 0 nebo 1;  //R1 má nepovinnou účast ve vztahu 

 //Určíme kardinalitatu ze strany R2 (levou kardinalitu): 

if (počet řádků R == počet řádků R2) 

  levá kardinalita hrany (R2, R1) je >= 1;  //R2 má povinnou účast ve vztahu 

 else 

  levá kardinalita hrany (R2, R1) je >= 0;  //R2 má nepovinnou účast ve vztahu 

 if (počet řádků P < počet řádku R) 

  levá kardinalita hrany (R2, R1) je <= N;  //maximální kardinalita je N 

else if (počet řádků P == počet řádku R) { 

  levá kardinalita hrany (R2, R1) je <= 1;  //maximální kardinalita je 1 

if (R1 má povinnou účast ve vztahu OR R2 má povinnou účast ve vztahu) 

Hranu (R2, R1) zařaď mezi kandidáty na ISA hierarchii; 

} 

} 

3.5.5 Odstran ění symetrických vztah ů 

Díky tomu, že dovolujeme, aby sloupce tvořící cizí klíč mohly být zároveň i kandidátním 
klíčem, mohou v RID grafu existovat symetrické vztahy, které jsou tam navíc. Navíc v tom 
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smyslu, že nesou informaci získanou z cizích klíčů, která už je ale obsažena i v kardinalitách. 
Je zbytečné mít v modelu stejnou informaci dvakrát, proto je žádoucí tyto vztahy odstranit 
(viz obrázek 3.2 levá část). 

 
Obrázek 3.2 Odstranění symetrických a tranzitivních vztahů 

Cíl: Najít a odstranit z RID grafu všechny symetrické vztahy. 

Algoritmus: 

foreach (kandidátní klíč K libovolné relace R1) 

foreach (cizí klíč FK libovolné relace R2 ( nemusí platit R1!=R2), který vede na K) 

if (K a FK jsou symetrické, tj. oba jsou zároveň kandidátní i cizí klíče a vedou mezi nimi propojení 

oběma směry) { 

if (R1/R2 je konec hrany, která byla zařazena mezi kandidáty na ISA hierarchii) 

 Odstraň hranu (R1, R2)/(R2, R1); //stejné chování pro R1 i R2 

else if (R1/R2 má ještě jiný kandidátní klíč než K/FK) 

Smaž všechny cizí klíče, které odkazují na K/FK;   //stejné chování pro R1 i R2 

else  { 

Zeptej se uživatele, jestli K není kandidátní klíč R1 nebo jestli FK není 

kandidátní klíč R2; 

Smaž všechny cizí klíče, které odkazují na tento neexistující kandidátní klíč; 

   }  

  } 

Vlastní vylepšení: 

Situace, že se musíme ptát uživatele, může nastat jen v případě, pokud by v databázi byla 
data, která neodpovídají definovaným kandidátním cizím klíčům. Kandidátní klíče jsou buď 
odvozené z dat (z toho plyne, že data jim musí odpovídat), nebo jsou definovány v databázi. 
Vzhledem k tomu, že dnes naprostá většina databázových systémů umožňujících definici 
integritních omezení také kontroluje jejich dodržování, není nutné se tímto problémem 
zabývat. Náš algoritmus v tomto případě jen zobrazí chybovou hlášku, ale vzniklou situaci 
nijak neřeší. 

3.5.6 Odstran ění tranzitivních vztah ů 

Podobná situace jako v předchozí podkapitole u symetrických vztahů se týká také trojic 
tranzitivních vztahů. Může se jednat o tři binární vztahy, které původně měly tvořit terciální 



 33 

vztah. V opačném případě můžeme tu jednu hranu, která je nahraditelná ostatními dvěma 
hranami z trojice, odstranit (viz obrázek 3.2 pravá část). 

Cíl: Najít a odstranit z RID grafu všechny tranzitivní vztahy. 

Algoritmus: 

foreach (trojice relací R1, R2, R3 (nemusí být navzájem různé)) 

 if (mezi relacemi R1, R2, R3 existují tranzitivní vztahy, 

tj. existuje cizí klíč FK1 z R1 do R2(kandidátní klíč K2) AND existuje cizí klíč FK3 z R1 do R3(K3) AND 

(existuje cizí klíč z R2(K2) do R3(K3) nebo z R3(K3) do R2(K2))) 

 Zeptej se uživatele, kterou z následujících možností provést: 

- nahradit všechny tři vztahy ternárním vztahem nebo 

- odstranit hranu vedoucí mezi R2 a R3 a příslušné cizí klíče. 

3.5.7 Identifikace vztah ů s atributy, vztah ů M:N a n-árních vztah ů 

Dosud všechny uzly v RID grafu, které vznikly z tabulek, představovaly v relačním schématu 
relace. Některé z těchto uzlů však v ER diagramu mohou představovat vztahy (viz obrázek 
3.3). Vztahem se může stát jen taková relace, do které nevede žádný cizí klíč. Je to proto, že 
vztah nemůže mít kandidátní klíč, na který by cizí klíč po přeměně vedl. Tyto vztahy spadají 
do jedné ze tří kategorií: vztahy s atributy (atributy, které teď patří entitě se stanou atributy 
vztahu), vztahy N:M a n-ární vztahy. 

Cíl: Identifikovat speciální druhy vztahů a upravit podle toho RID graf. 

Algoritmus: 

foreach (relace R, na kterou nevede žádný cizí klíč) 

 if (počet cizích klíčů vedoucích z R >= 2) {  //Vztah musí propojovat alespoň dvě relace 

if (některý z kandidátních klíčů K relace R je kombinací primárních klíčů relací R1, R2, ..., RX, do 

kterých vede cizí klíč z R) { 

  if (K je jediný kandidátní klíč relace R) 

   R představuje vztah mezi R1, R2, ..., RX; 

else 

 Zeptej se uživatele, jestli R představuje vztah; 

if (R byl označen za vztah) { 

 Urči kardinality K1, K2, ..., KX nového vztahu: 

if (hrana mezi K a KJ má kardinalitu 1:1)  KJ = 1; 

else KJ = N; 

} 

     } 

else 

 R není vztah, může se jednat o subentitu v ISA hierarchii nebo o slabou entitu; 

} 

Pokud jsme se relací R v této části algoritmu zabývali, protože z ní vedl správný počet klíčů, 
ale jako vztah nebyla označena, rozhodne o její klasifikaci krok v kapitolce 3.5.8. Pokud se 
tam zjistí, že se nejedná o subentitu, je R slabá entita. Všechny ostatní unární a binární vztahy 
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se musí přidat mezi každé dva uzly v RID grafu. Jejich kardinalita už byla určena ve 4. kroku 
algoritmu, ale nemají jednoznačné názvy, ty musí být vygenerovány. Některé z těchto vztahů 
jsou ISA hierarchie, jak se určí v dalším kroku algoritmu. 

 

Obrázek 3.3 Příklad entity reprezentující vztah a její převod 

Vlastní vylepšení: 

Vztah vkládaný v závěru mezi každé dva uzly RID grafu má plně nahradit informaci, že mezi 
tabulkami vedl cizí klíč. Je tedy nutné smazat i atributy, ze kterých cizí klíč vedl. Tento 
atribut by představoval duplicitní informaci, protože jestliže bychom teď provedli dopředný 
proces generování databázového diagramu, tento atribut by se v rámci procesu znovu vytvořil.  

Při tomto mazání atributů se může stát, že smažeme také identifikační atribut dané entity. To 
způsobí, že se entita stane slabou. U slabých entit je rovněž nutné smazat identifikační 
atributy, které přebírají ze své silné entity. Nesmíme ale zapomenout evidovat, že slabá entita 
je na své silné entitě závislá. 

Jestliže bylo o relaci rozhodnuto, že reprezentuje vztah, při určování jeho kardinalit 
algoritmus nezmiňuje povinnost účasti entit ve vztahu. V případě binárních vztahů zde 
používáme heuristiku, že vztah by nebyl vytvořen jako samostatná tabulka v případě, že by 
kardinalita aspoň na jedné straně byla (1,1). Proto když má hrana mezi K a KJ (viz značení 
v algoritmu) kardinalitu 1:1, tak je vždy výsledná kardinalita (0,1), i když z dat byla zjištěna 
povinná účast ve vztahu. 

3.5.8 Nalezení ISA hierarchií 

O vztazích, které jsou kandidáty na ISA hierarchii už bylo rozhodnuto v kroku číslo 4. Jedná 
se o vztahy s kardinalitou 1:1, kdy aspoň jedna entita má povinnou účast ve vztahu (viz 
obrázek 3.4). Vztah vede od potomka k předku v ISA hierarchii. Rozhodnutí, kteří kandidáti 
se opravdu stanou generalizacemi, je ale ponecháno na uživateli, protože algoritmus k tomu 
nemá dostatečné informace. Aby to měl uživatel jednodušší, jsou mu zobrazena data 
o účastnících se relacích. 

Vlastní vylepšení: 

Algoritmus v upravené podobě nevyžaduje rozhodování o ISA hierarchiích od uživatele. 
Uživatel by byl stejně málokdy schopen sám správně rozhodnout. Za ISA hierarchii je 



 35 

označena každá slabá entita, která nemá žádné vlastní identifikační atributy. Její identifikační 
vlastník se stane předkem v ISA hierarchii. 

 

Obrázek 3.4 Podmínky převodu propojení na ISA hierarchii 

Jestliže se jedná o ISA hierarchii, musíme ze subentity hierarchie vyjmout identifikační 
atributy superentity, protože by to byla duplicitní informace. Při dopředném generování se 
identifikační atributy do subentity totiž překopírují. 
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4 ROZŠÍŘENÍ PŮVODNÍ VERZE PROGRAMU ERTOS 
V rámci této práce byl rozšiřován program ERtoS, který vznikl jako má bakalářská práce [1]. 
Následující text popisuje rozšíření programu z hlediska programátora. Tato kapitola se zabývá 
popisem všech změn a přidaných funkčností kromě implementace databázového reverzního 
inženýrství, kterému je věnována celá kapitola 5. 

4.1 Hlavní body rozší ření 

Program byl rozšířen o tyto funkčnosti: 

• reverzní inženýrství, tedy možnost z daného relačního schématu vytvořit ER model; 
• logický model, jeho zobrazení a editace; 
• možnost vytvářet pohledy na jednotlivé úseky ER diagramu; 
• nastavení datových typů odpovídajících cílové databázi; 
• možnost definovat u entit kandidátní klíče, tzv. unique integritní omezení, pro více 

atributů najednou; 
• více kontrol, např. kontrola jedinečnosti názvů integritních omezení nebo kontrola 

samotných nespárovaných vztahů v ER diagramu. 

Na obrázku 4.1Obrázek 4.1 jsou zobrazeny modely a jejich možnosti, poté co vzniknou 
z reverzního inženýrství. Reverzní inženýrství získává informace o relačním schématu 
pomocí přímého připojení k vybrané databázi. Je podporováno několik databázových 
systémů. Podporu dalších je možné doprogramovat pomocí implementace zveřejněného 
rozhraní a připojit je jako plugin. Jiné možnosti vstupu jako např. SQL skript pro vytvoření 
databáze nejsou podporovány, naopak přímé připojení k databázi bylo zvoleno jako pro 
uživatele přívětivější možnost. 

 

Obrázek 4.1 Schéma možností práce s modely při vzniku z DRE 

Zavedení reverzního inženýrství s sebou přineslo potřebu zobrazit logický model jako 
mezistav mezi konceptuálním modelem a SQL skriptem. Logický model, který je v programu 
a dále v práci nazýván databázovým modelem, je zobrazován jak při dopředném převodu 
z ER diagramu do SQL skriptu, tak při zpětném vytváření ER diagramu z databáze. 

Reverzní inženýrství umožňuje rychle vytvořit velké ER diagramy, které už nelze jednoduše 
přehledně zobrazit. Zvláště databáze obsahující větší množství cizích klíčů vytvářejí hustý 
graf, jehož přehledné nakreslení je problém. Proto byla přidána možnost vytváření pohledů na 
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jednotlivé úseky ER diagramu. Tyto pohledy jsou spolu s databázovým diagramem 
umístěny na záložkách a uživatel mezi nimi může přepínat. Databázový model i detailní 
pohledy jsou přístupné i v případě, že nebylo použito DRE. Možnosti práce s takovým 
souborem ukazuje obrázek 4.2. 

 

Obrázek 4.2 Schéma možností práce s modely při vytváření ER modelu od začátku 

Je možné si nastavit množinu datových typů odpovídajících cílové databázi. Pokud 
požadovaná databáze není k dispozici, dají se datové typy snadno definovat pomocí xml 
souboru. 
 
Bylo plánováno více rozšíření, ale z důvodu hlavního zaměření na reverzní inženýrství se na 
všechny změny nedostalo. Nepočítáme-li externí knihovny, tak se i tak počet řádků 
zdrojového kódu od minulé verze zdvojnásobil a také bylo nutné provádět časté změny 
původního kódu, který s rozšířením úplně nepočítal. 

4.2 Změna vývojového prost ředí 

Původní verze programu byla vytvářena ještě v době .NET Frameworku 1.1. V období vývoje 
rozšiřující verze programu ERtoS už ale byly vydány novější verze .NET. Program byl tedy 
přemigrován pod .NET Framework 3.0 a vyvíjen ve Visual Studiu 2008 Express. Jak se 
ukázalo později a jak je popsáno v kapitole o serializaci, tak použít vyšší verzi .NET 
Frameworku byla nutnost. 

Byl učiněn pokus přemigrovat program na platformu Mono (v době jeho verze 1.2.6). 
Aplikaci se podařilo přeložit a spustit, ale program nereagoval na vstupy uživatele nebo 
docházelo k výjimkám. Zjistilo se, že je to způsobeno knihovnou pro kreslení dockovacích 
panelů. Ta přímo volá API funkce Windows, což Mono nepodporuje. 

4.3 Opravy p ůvodní verze 

Při rozšiřování programu ERtoS bylo někdy nutné opravovat chyby nebo nedokonalosti 
pocházející z původní verze. V té např. často nebyly uvolňovány používané grafické objekty. 
To se dá jednoduše napravit využitím klíčového slova using, pomocí kterého se ohraničí 
oblast použití daného objektu. Po opuštění této oblasti je daný objekt automaticky uvolněn 
z paměti. 

Třídy ve starší verzi sice obsahovaly kopírovací konstruktory , ale nebylo třeba řešit 
problém mělkých a hlubokých kopií. Takže výsledkem kopírování byla většinou mělká kopie, 
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kdy např. seznamy objektů byly vytvořeny nově, ale objekty do seznamů už byly jen přidány, 
aniž by byly naklonovány. V nové verzi bylo potřeba rozlišit dvě verze kopírovacích metod, 
jejichž použití se určilo podle dané situace. 

Číselné konstanty, které se v původní verzi vyskytovaly volně v kódu, byly pojmenovány 
a umístěny na jedno místo do nového souboru. Funkce, která v některých situacích neustále 
kontrolovala vstup uživatele, příliš zatěžovala procesor. Přitom stačilo reagovat na vstup 
uživatele až po určitém časovém intervalu, proto bylo do funkce přidáno uspání na určitou 
dobu. Zjišťování typu objektu se provádělo pomocí řetězcového porovnání názvu typu 
získaného funkcí GetType, to bylo v nové verzi nahrazeno operátorem is. 

Byly opraveny též některé věci týkající se převodu ER diagramu do SQL skriptu: 

• pojmenování atributů přenášených do jiné entity, při převodu více vztahů mezi dvěma 
entitami dostanou přenášené atributy předponu podle názvu role; 

• vytváření a spojování kandidátních klíčů při spojování tabulek, které jsou propojeny 
vztahem s kardinalitou (1:1); 

• chyba při převodu více slabých entit, které jsou navzájem propojené; 
• už nedochází ke spojování vícera cizích klíčů, které vedou mezi stejnými entitami, do 

jednoho cizího klíče. 

4.4 Změny p ři rozši řování p ůvodního programu 

4.4.1 Více model ů 

Původní verze počítala pouze s jedním modelem (ER modelem), který byl svázán s mnoha 
částmi programu. V nové verzi bylo potřeba přidat databázový (DB) model tak, že v jednom 
okamžiku může být zobrazen a být aktivní jen jeden model. Byla tedy zavedena položka 
určující právě zobrazený model. Také se časem ukázalo, že z důvodu nepřehledného 
nakreslení některých větších ER diagramů, by bylo dobré vytvářet detailní pohledy na části 
ER diagramu.  

Takže v každou chvíli je aktivní buď ER diagram, DB diagram, nebo některý z detailních 
pohledů. Výchozím modelem je vždy ER diagram. Některé stávající funkce, např. funkce 
překreslující diagram na formulář, byly přizpůsobeny tak, aby kreslily právě aktivní diagram 
na aktivní záložku. Také měřítko a poloha v rámci diagramu je uložena pro každý diagram 
zvlášť. 

ER model i DB model mají mnoho společných vlastností, proto byl vytvořen jejich společný 
předek, od kterého jsou odvozeny. Velké množství metod původně obsažených ve třídě ER 
modelu bylo zobecněno a bylo přemístěno do společného předka. Ostatní metody byly 
označeny za virtuální a jejich implementace jsou v potomcích. Předek je navíc potomkem 
třídy představující grafický objekt, který je scrollovatelný a je možné mu měnit měřítko, což 
se provádí pomocí transformací třídy Graphics, takže samotný kreslený obraz se nemění. 
Detailní pohledy na ER diagram jsou přímo instancemi ER diagramu, tudíž pro ně nebylo 
nutné vytvářet samostatnou třídu. 

S reverzním inženýrstvím přibylo několik dalších modelů, které se nezobrazují, ale udržují se 
v paměti. Zobrazený DB model představuje jen část celého DB modelu, který byl vytvořen ze 
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všech dat v databázi. Zobrazený DB model obsahuje na začátku jen tabulky z tzv. důležitého 
submodelu, aby zobrazený DB model nebyl moc obsáhlý a tudíž nepřehledný. 

Důležitý submodel 

Důležitý submodel obsahuje důležité tabulky, které tvoří základ databáze a měly by být 
v rámci studování databáze prozkoumány jako první. Je otázka, jak takové tabulky najít. Jako 
kritéria byly vybrány tyto vlastnosti tabulek seřazené s klesající důležitosti: počet řádků, počet 
sloupců a počet cizích klíčů vycházejících z tabulky. Pro všechna kritéria platí: čím více, tím 
je tabulka důležitější. Podle těchto měřítek vynásobených určitými koeficienty vytvoříme 
seznam indexů nejdůležitějších tabulek. 

Detailní pohledy 

Detailní pohled na ER diagram je vždy vytvářen pro nějakou konkrétní entitu, která už je 
zobrazena v důležitém ER diagramu nebo v některém z detailních pohledů. Tato entita se 
nachází ve středu ER diagramu představujícího detailní pohled a budeme ji nazývat 
středovou entitou. Dále jsou v detailním pohledu obsaženy všechny vztahy, které z entity 
vychází, včetně entit, do kterých vztahy vedou. Celý graf diagramu se kreslí pomocí 
radiálního layoutovacího algoritmu. 

Detailní pohled se zobrazuje v nově vytvořené záložce, která je tvořena třídou TabPageEx 
dědící ze standardní třídy pro záložky. Třída přidává navíc možnost záložku uzavřít 
poklepáním na ikonu křížku. Je možné také reagovat na událost, která je vyvolána před 
zavřením záložky a zavření záložky tak oddálit. 

Tato funkčnost je určena hlavně pro potřeby reverzního inženýrství, kdy může být program 
v situaci, kdy známe větší část ER diagramu, než která je zobrazena v hlavním ER diagramu. 
Kromě hlavního ER diagramu, který vždy odpovídá důležitému DB diagramu, si tedy 
v paměti evidujeme také celý dosud získaný ER diagram. Objekty z tohoto celého diagramu 
do detailního pohledu kopírujeme, aby při jejich změně nedocházelo také ke změnám 
hlavního ER diagramu. Ten totiž objekty z celého dosud známého ER diagramu jen přebírá, 
nekopíruje. 

4.4.2 Nový zp ůsob ukládání soubor ů 

V nové verzi programu přibyly položky, které je také třeba ukládat do souboru. Dosud byl 
ukládán pouze jeden ER diagram včetně případné historie změn. Nyní je třeba ukládat: 

• celý, viditelný a reverzovaný DB diagram; 
• viditelný a celý ER diagram; 
• detailní pohledy na ER diagram; 
• informace o připojení k databázi v případě DRE.  

Je proto nutné vytvořit nový typ souboru, do kterého se dá uložit vše najednou. Nově se 
historie editací ER diagramu ukládá do stejného formátu souboru a uživatel si může vybrat, 
zda má být historie uložena nebo ne. Kvůli zpětné kompatibilitě program ale nadále otevírá 
i soubory uložené v původní verzi programu.  

Pro ukládání do souboru se používá serializace, jejíž způsob musel být v nové verzi změněn. 
Původně použitá Soap serializace (třída SoapFormatter) z .NET 1.1 totiž nepodporuje 
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generické typy, které byly přínosem .NET 2.0. Jedná se o seznamy a další struktury pro 
uložení dat s určeným datovým typem. Generické typy způsobují chybu, jestliže je chceme 
serializovat tímto způsobem. V [36] se uvádí, že pro SoapFormatter již dále nebudou 
vyvíjeny žádné nové funkčnosti a jako náhrada se má používat nová třída XMLSerializer. 
Zajímavé je, že druhý typ serializace z .NET 1.1 BinaryFormatter generické typy podporuje, 
ale zase jeho výstupem není xml, ale nečitelný binární kód. 

Pokud tedy chceme zachovat zpětnou kompatibilitu, vyžaduje to práci navíc. Jedna možnost 
je používat stále starý způsob, ale pomocí implementace rozhraní ISerializable před každou 
serializací převést generické objekty na netypované objekty (např. třídy List a Dictionary na 
ArrayList a HashTable) a teprve ty serializovat. Při deserializaci je pak nutné objekty převést 
zpět. Řešením toho, že by šly otevírat původní soubory za použití původního typu serializace, 
i když přibyly položky, měl být v tomto případě atribut OptionalField. Ten říká, že položka 
může, ale nemusí být obsažena v datovém proudu, ze kterého se provádí deserializace. Ovšem 
na generické typy atribut samozřejmě také nefunguje.  

 .NET Výstup Výhody Nevýhody 

SoapFormatter 1.1 soap (xml)  - nepodporuje generické 
typy 

BinaryFormatter 1.1 binární  - binární výstup 

XMLSerializer 2.0 xml + větší kontrola nad 
podobou výstupu 

- serializuje jen veřejné 
vlastnosti tříd 

DataContractSerializer 3.0 xml 
+ rychlejší 
+ serializuje vše 
+ podporuje atr. Serializable 

 

Tabulka 4.1 Srovnání různých druhů serializace v .NET 

Druhou možností je úplně změnit typ serializace na jiný. Je na výběr (viz tabulka 4.1) buď již 
zmíněný XMLSerializer, nebo novinka .NET 3.0 DataContractSerializer. V [37] najdeme 
jejich srovnání. XMLSerializer umožňuje větší kontrolu nad tím, jak bude výsledné xml 
vypadat, což ale zase tak nepotřebujeme, protože serializovaný soubor bude používán jen 
k opětovné deserializaci. Vyžaduje však také větší práci, serializuje totiž jen veřejné vlastnosti 
tříd, takže vše, co chceme uložit, je třeba zpřístupnit pomocí vlastností, které musí podporovat 
jak get, tak set. Má také odlišnou filozofii než ostatní druhy serializace, uživatel zde 
nespecifikuje pomocí atributů to, co chce zahrnout do serializace, ale naopak jen to, co 
zahrnout nechce. 

Pro naši aplikaci byl vybrán DataContractSerializer. Tím, že neumožňuje tak dopodrobna 
ovlivnit výsledné xml, pracuje asi o 10 % rychleji. Serializuje nejen vlastnosti, ale i položky 
tříd, a to i neveřejné. Také podporuje již v našem kódu použitý atribut Serializable, který 
označuje třídy, které se mají serializovat. Další možností je použít pro třídu atribut 
DataContract a pak označit všechny položky, které se mají zahrnout. U třídy je třeba také 
specifikovat, které jiné datové typy třída používá a měly by být při serializaci rozpoznány. 

Kvůli zpětné kompatibilitě se u položek generického typu musí použít atribut NonSerialized, 
díky kterému jsou při otevírání původních souborů tyto položky ignorovány. Nový způsob 
serializace tento atribut naopak nevyužívá, takže to dohromady funguje. Během deserializační 
události se musí v případě otevírání starých souborů položky, které toto využívají, 
inicializovat výchozí hodnotou.  
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4.4.3 Další zm ěny 

Protože bylo dobré využít možností nového .NET Frameworku co se týče typovaných kolekcí 
dat, byly přidány do často používaných tříd nové položky typovaných kolekcí. Tato situace 
nastává např. u třídy pro převod ER diagramu do SQL nebo třídy představující ER model. 
V druhém případě byly zároveň zachovány i původní netypované kolekce, protože ty jsou 
použity v uložených souborech. Kdyby nebyly zachovány, staré soubory by nebylo možné 
otevírat. To, že existují oboje zároveň, je řešeno při prvním otevření starého typu souboru, 
kdy jsou data z netypovaných kolekcí převedeny do typovaných a ty jsou pak v kódu 
používány. To se týká seznamů objektů nebo vzájemných propojení objektů v modelu. 

Třída pro převod ER diagramu do SQL je teď využívána i pro vytvoření databázového 
diagramu. Při každém vytvoření nové tabulky se zavolá událost a v reakci na ni se vyrobí 
objekt Tabulka v DB modelu. Musel se řešit problém s o jedničku posunutými hodnotami 
indexů, a to proto, že jediná struktura uchovávající informace o tabulce při převodu byla 
tabulka typu DataTable, jejíž první řádek obsahoval název tabulky apod. Zatímco v objektu 
třídy Tabulka už tabulka DataTable obsahovala jen informace o atributech. 

Dialogy pro editaci entit a tabulek jsou nově odvozeny od společného předka, který obsahuje 
podporu pro editaci vícesloupcových unique integritních omezení. Samozřejmě nechybí 
veškerá původní funkčnost pro editaci názvů objektů a jejich atributů/sloupců. Dialog pro 
editaci tabulek navíc přidává editaci cizích klíčů, které z dané tabulky vedou. Při vytváření 
automaticky propojených vztahů je nový vztah pojmenován intuitivním názvem. 

Velké třídy byly rozděleny do více souborů za použití nového klíčového slova partial. Pokud 
je více objektů v diagramu nakresleno přes sebe, tak se dají opakovaným kliknutím procházet. 
To znamená, že pokaždé je jako nejhořejší nakreslen další z pod sebou ležících objektů. 
K pohodlnější práci přispěly ručně dopsané funkce pro vzájemné porovnání dvou kolekcí, 
např. slovníků či seznamů, a také funkce vracející hodnotu položky kolekce na určitém 
indexu. Kolekci Dictionary lze sice iterativně procházet, avšak funkce pro získání klíče či 
hodnoty na určitém indexu není k dispozici. 

4.5 Použité knihovny 

4.5.1 Knihovna pro dockování 

Už od počátku ERtoS používal knihovnu pro vytváření dockovacích toolbarů MagicLibrary 
[29]. Tato knihovna ale byla převedena na komerční produkt. Uvedená verze se sice dá stále 
zadarmo získat a používat, nicméně nedá se u ní očekávat žádný další vývoj. Kvůli tomuto by 
příště bylo lepší jako knihovnu pro dokovací panely zvolit DockPanel od Lua Weifena [30].  

Jednotlivé toolbary má tato knihovna tvořené formuláři, a ne panely jako první uvedená 
knihovna. Kvůli tomuto rozdílu by ale převedení na novou knihovnu bylo poměrně pracné 
a proto bylo výhodnější zůstat u knihovny staré. Na implementaci záložek v hlavním 
formuláři stačí třída TabControl z .NET Frameworku, resp. od ní zděděná třída, která ji mírně 
rozšiřuje. Vše co se dříve kreslilo na hlavní panel se nyní kreslí na jednotlivé záložky a je 
nutné rozlišovat, která záložka je právě vykreslována. Záložky jsou umístěny na hlavním 
panelu, protože ten musí být zachován kvůli dockovacím panelům okolo něj. 
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4.5.2 Knihovna pro automatické rozložení graf ů 

Reverzní inženýrství s sebou přináší problém, jak zobrazit výsledný model uživateli. Jedná se 
o graf, ve kterém uzly jsou tvořeny tabulkami a hrany reprezentují propojení, který je potřeba 
hezky přehledně nakreslit. Pro prostorové rozložení grafů byly navrženy mnohé algoritmy 
a existují také knihovny, které tyto algoritmy implementují. Požadujeme knihovnu, která je 
k použití zdarma, nejlépe včetně zdrojových kódů, kterou by bylo možné volat z prostředí 
.NET. Našli jsme dvě knihovny splňující tyto požadavky: 

Netron [31] je knihovna napsaná v C# .NET, která je přístupná zdarma včetně zdrojových 
kódů. Jedná se o bohatou knihovnu obsahující kromě funkcí pro automatické rozložení grafů, 
které byly naším hlavním požadavkem, také grafové algoritmy a část, která grafy umí přímo 
kreslit pomocí předdefinovaných tvarů, následně měnit jejich měřítko apod. 

Knihovna Graphviz [32] je open source knihovna psaná v jazyce C, tedy narozdíl od 
předchozí knihovny není přizpůsobená pro .NET. Dala by se použít jen její verze pro 
Windows, ke které by se muselo přistupovat jako ke COM objektu. 

Knihovna Netron 

Z nabízených možností byla vybrána knihovna Netron z důvodu, že je napsaná ve stejném 
jazyce jako cílová aplikace. Podpora této knihovny vypadá také dobře. Web The Orbifold, 
který dává knihovnu k dispozici, zastřešuje více podobných projektů zabývajících se 
grafickou reprezentací dat. Projekty se liší typem dat, na které jsou zaměřeny a hlavně 
grafickou platformou, pro kterou jsou určeny – Netron používá GDI+, což je API Windows 
pro reprezentování grafických objektů, který je v .NET zpřístupněn přes jmenný prostor 
System.Drawing. Ostatní projekty jsou novější a používají např. technologii WPF (grafický 
subsystém v .NET Frameworku 3.0) nebo Silverlight (plugin do webových prohlížečů 
programovatelný v .NET). 

Knihovna obsahuje také část, která se zabývá přímo kreslením grafů. Tato funkčnost už je 
sice v programu ERtoS hotová z předchozí verze, ale první nápad byl použít funkce 
z knihovny jako celek, tj. databázový diagram pomocí knihovny nejen rozložit, ale také kreslit 
a ovládat. Pomocí přiložené demo ukázky se povedlo vytvořit funkční verzi. U nakresleného 
diagramu se dalo ovládat i měřítko nakreslení i posun v diagramu pomocí toolbarů nebo 
posuvných lišt přímo z programu ERtoS. 

 

Obrázek 4.3 Ukázka špatného nakreslení grafu knihovnou Netron 
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Aby se dosáhlo takto funkční verze, bylo nutné některé věcí v knihovně opravit , např. aby 
čáry v grafu nevedly přes značky znázorňující uzly (viz obrázek 4.3). Nebylo také jednoduché 
zjistit, zda např. uživatel přemístil objekt, aby se dala přidat změna do zásobníku změn pro 
případné undo. Dalším požadavkem byla rovněž možnost ovlivnit polohu nakreslení uzlů 
grafu, a to v případě, že se databázový diagram vytvářel z ER diagramu. V tomto případě bylo 
žádoucí, aby značky tabulek byly nakresleny na stejném místě jako objekty, ze kterých 
vznikly. Provádění jakékoliv úpravy zabralo hodně času, protože knihovna má složitou 
strukturu projektů a objektů, a navíc není dostatečně okomentovaná ani zdokumentovaná. 

Nakonec bylo rozhodnuto, že se z knihovny Netron použijí čistě jen algoritmy pro rozložení 
grafů, i když ani ty nebyly úplně dokonalé a bylo třeba je přizpůsobit. Hlavně zpřístupnit si 
některé parametry algoritmů, jejichž funkce nebyla ani příliš zdokumentována, aby mohly 
být měněny jejich hodnoty. Výsledky algoritmů pro rozložení grafů na těchto parametrech 
často silně závisí, ale algoritmy se samy o sobě příliš nesnaží o rozdílné nastavení parametrů 
pro konkrétní data.  

Knihovna obsahuje více druhů layoutovacích algoritmů, z nichž se pro náš typ dat zdály 
použitelné tři – radiální uspořádávající uzly do soustředných kruhů, klasický stromový a pak 
algoritmus, který byl nazván v programu ERtoS slovem náhodný. Ve skutečnosti se v tomto 
algoritmu zapojují fyzikální síly, jako např. elastičnost a gravitace. 

Základy použití 

Pro použití layoutovacích algoritmů stačilo z knihovny připojit jen jmenné prostory 
Netron.Diagramming.Core a Netron.Diagramming.Win. Jinak celá knihovna obsahuje ještě 
dalších sedm jmenných prostorů. Na začátku se vytvoří objekt DiagramControl, který je 
původně navrhován jako grafická komponenta, ale my ho používáme čistě jen v paměti. Do 
této komponenty se přidávají objekty, které musí implementovat rozhraní IShape. V našem 
případě přidáváme nejjednodušší typ objektu implementující toto rozhraní, který je 
v knihovně definovaný, protože nám nejde o jeho vzhled. Ve skutečnosti byl vzhled objektu 
znázorňující třídu v class diagramu knihovny velkou inspirací pro vzhled značky tabulky 
v ERtoS. Značka je mu velice podobná včetně rozbalování a zabalování seznamu položek. 

Zároveň je potřeba definovat propojení mezi těmito objekty a také jeden z objektů vybrat jako 
kořen. Ten je poměrně důležitý, protože rozhoduje o tvaru výsledného rozložení. Po různém 
experimentování např. s hledáním centra grafu, kdy originální algoritmus na hledání kostry 
grafu, převzatý přímo z knihovny, negativně ovlivňoval i kreslení grafu, se nakonec kořenem 
stává vždy první tabulka. Ta je vlastně díky principu vybírání důležitých tabulek (viz část 
důležitý submodel kapitoly 4.4.1) bohatá na cizí klíče, takže se to ukázalo jako docela dobrá 
volba. 

Protože jsou algoritmy naprogramované jen pro souvislé grafy a v našem případě mohou být 
grafy nesouvislé, musíme to nějak upravit. Jako nejvhodnější se zdá z nesouvislých grafů 
udělat souvislé přidáním fiktivních hran. Komponenty grafu odhalíme pomocí algoritmu 
prohledávání do hloubky. Fiktivní hrany vedoucí mezi komponentami si zapamatujeme 
a teprve na takto upraveném grafu pustíme algoritmus. Po provedení algoritmu je třeba 
doplněné hrany zase odstranit. 

Práce algoritmu probíhá v samostatném vlákně, ke kterému v původní podobě knihovny 
neexistoval žádný přístup, takže ho bylo potřeba zpřístupnit, abychom měli možnost počkat 
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na okamžik, kdy vlákno doběhne. Jedná se o instanci třídy BackgroundWorker, u které 
můžeme odchytávat událost ukončení práce vlákna. Po skončení algoritmu musíme totiž:  

• převzít polohu jednotlivých objektů a předat ji objektům v našem databázovém 
diagramu; 

• najít maximální a minimální souřadnice objektů a nastavit podle nich velikost 
diagramu; 

• diagram vycentrovat podle našeho souřadnicového systému, který má ve středu bod 
o souřadnicích (0,0).  

Nakonec detekujeme případy, kdy bylo více objektů nakreslených přes sebe. To se může stát 
jen v případě ER diagramu, kdy vede více vztahů mezi dvěma entitami, protože jako uzly jsou 
do algoritmu předávány jen entity a oba vztahy se pak nakreslí na stejné místo mezi ně. 
Situaci vyřešíme posunutím některého z překrývajících se objektů. 

4.5.3 Knihovny pro p řístup k databázím 

Informace pro DRE získáváme pokládáním dotazů přímo do databáze. Je tedy potřeba 
rozhraní umožňující připojení k databázi. Pro některé databáze je podpora zabudována přímo 
v prostředí .NET, pro některé je  potřeba externí knihovna. To je případ databáze Firebird, pro 
kterou se používá knihovna Firebird .NET Data Provider [33] implementující rozhraní .NET 
Frameworku pro přístup k datům (ADO .NET). Knihovna je použita ve verzi 2.1. Práce 
s knihovnou je obdobná jako práce s vestavěnými knihovnami pro práci s databází v .NET. 
Zároveň knihovna zpřístupňuje i specifické funkčnosti databáze Firebird. 
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5 IMPLEMENTACE REVERZNÍHO INŽENÝRSTVÍ  
Tato kapitola obsahuje popis implementace datového reverzního inženýrství (DRE) 
v programu ERtoS. První část kapitoly se zabývá samotným procesem DRE (viz obrázek 5.1), 
který z databáze získá ER diagram. Je zde popsáno, jakým způsobem program získává 
informace o databázi, na základě kterých provádí DRE. Poté následují detaily implementace 
algoritmu popsaného v kapitole 3.5. V průběhu procesu se jako mezivýsledek vytvoří a zobra-
zí databázový (DB) diagram. Algoritmus pak může pokračovat dále až do vytvoření ER 
diagramu.  

 

Obrázek 5.1 Schéma průběhu procesu DRE 

Výsledný ER diagram není zobrazen celý a lze vidět jen jeho důležitou část. Tuto důležitou 
část diagramu lze zvětšit zobrazením dalších entit. Získaný ER diagram může uživatel měnit 
a výsledky těchto změn jsou promítány zpětně do DB diagramu. Druhá část kapitoly se tímto 
zabývá podrobněji. 

5.1 Získávání informací o databázi 

Námi použitý algoritmus pro DRE potřebuje pro svou činnost schéma a data databáze, kterou 
chceme analyzovat. Program získává informace o databázi pomocí dotazů prováděných na 
databázi. Původní snahou bylo zkusit se připojovat ke všem databázovým systémům pomocí 
jedné univerzální knihovny. Jedinou open source knihovnu, kterou se podařilo nalézt, byl 
Advanced data provider [28]. Vývoj knihovny už v současnosti nepokračuje a také při jejím 
zkoušení se nám ji nepovedlo zprovoznit. Další podobné nástroje jsou buď komerční, nebo 
slouží k vytvoření poskytovatele dat pro vlastní datový zdroj. 
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Bylo proto rozhodnuto, že se pro komunikaci s každým podporovaným databázovým 
systémem vytvoří speciální knihovna. Tyto speciální knihovny musí implementovat navržené 
rozhraní IDbAccess, které obsahuje:  

• vlastnost pro získání: 
• názvu databáze; 
• předvyplněného připojovacího řetězce, který je při DRE nabízen uživatelům 

k doplnění; 
• metody pro: 

• otestování funkčnosti připojení podle daného připojovacího řetězce; 
• získání informací o tabulkách; 
• získání informací o integritních omezeních; 
• provedení databázového dotazu vracejícího jednu hodnotu.  

Informace o tabulkách a integritních omezeních musí být vráceny v požadovaném formátu 
jako seznam instancí definovaných tříd. Třída Table určená pro tabulky  obsahuje název 
tabulky a tabulku s informacemi o sloupcích včetně jejich názvu, datového typu, omezení not 
null a případné defaultní hodnoty.  

Integritní omezení zahrnují primární klíč, kandidátní klíče a cizí klíče. Primární klíč 
a kandidátní klíče jsou reprezentovány názvem a seznamem indexů sloupců, které klíč tvoří. 
Pro cizí klíče je určena speciální třída, která umožňuje ukládat také více cizích klíčů 
vedoucích mezi dvěma tabulkami a rovněž vícesloupcové cizí klíče. Stejná třída je použita 
i pro reprezentaci cizích klíčů v databázovém modelu. Informace o referenční integritě se 
uloží do instance třídy IO_tab – odděleně primární klíč, kandidátní klíče a cizí klíče. 

O implementaci pro konkrétní databázové systémy pojednává kapitola 5.7.2. 

5.2 Průvodce procesem reverzního inženýrství 

Implementovaný algoritmus pro reverzní inženýrství sestává z několika kroků, které občas 
vyžadují interakci uživatele (viz obrázek 5.1). Proto byl pro algoritmus vytvořen grafický 
průvodce, který proces zpřehledňuje. Před spuštěním procesu DRE je nutné vytvořit nový 
soubor. Existují dva typy souborů – buď uživatel začne sám vytvářet ER model, což byla 
dosud jediná možnost, nebo si nechá vytvořit ER model z databáze právě pomocí DRE. 

V případě DRE uživatel nejdříve vybere typ databáze z nabídky, která se získá dynamicky 
průchodem adresáře, ve kterém se očekává přítomnost databázových pluginů. Pro každý zde 
nalezený soubor typu knihovny dll se zkontroluje, zda odpovídá požadovanému rozhraní 
a jestliže ano, načte se název knihovny určený pro uživatele a přidá se do nabídky. Datový typ 
obsažený v knihovně se získá dynamicky pomocí tomu určené funkčnosti v .NET tzv. reflexe. 
Poté co uživatel zadá připojovací řetězec, program se připojí k databází a získá schéma 
databáze pomocí volání příslušných funkcí z rozhraní knihovny (viz kapitola 5.1). 

Přečtením schématu z databáze získáme logický model, který v programu nazýváme DB 
modelem. Ten bychom mohli normálně prezentovat uživateli, ale je pravděpodobné, že 
databáze obsahuje dostatečné množství tabulek, aby nakreslení všech těchto tabulek bylo 
nepřehledné. Proto, než budeme v průvodci pokračovat dále, určí se tzv. důležité tabulky. 
Více o nich a důležitém submodelu už bylo napsáno v kapitole 4.4.1. V důsledku toho je třeba 
evidovat více DB modelů: 
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• celý DB model obsahující obraz celé databáze – jen v paměti; 
• důležitý DB model – ten je jako jediný zobrazen; 
• reverzovaný DB model, tj. tu část DB modelu, na které už bylo provedeno 

reverzní inženýrství, jen v paměti. 

ER model, který nakonec získáme, také nebude zobrazen celý. Jeho viditelná část bude 
odpovídat zobrazenému DB modelu, jak je vidět na obrázku 5.2. 

 

Obrázek 5.2 DB a ER modely – čárkovaně orámované modely nejsou zobrazeny uživateli 

Celé čtení z databáze i určení důležité části diagramu se provádí v samostatném vlákně. To 
je důležité, aby se mohl stále překreslovat formulář a aby aplikace nevypadala, že neodpo-
vídá. Pokud však chceme z tohoto jiného vlákna měnit údaje na formuláři, který je 
vykreslován hlavním vláknem programu, je třeba přístup na formulář synchronizovat (více viz 
kapitola 5.7.1). 

Vytvoření celého DB modelu probíhá tak, že se pro každou instancí třídy Table, která je 
výstupem z knihovny čtoucí schéma databáze, vytvoří objekt DB modelu (viz obrázek 5.3). 
Objekty DB modelu obsahují navíc ještě údaje o souřadnicích, vzhledu apod. Do DB modelu 
přidáme také integritní omezení a na jejich základě vytvoříme propojení mezi tabulkami. DB 
model je zděděný ze společného předka společně s ER modelem. Třída předka eviduje jako 
základní prvky modelu objekty a jejich propojení, netuší nic o cizích klíčích. Proto ukládáme 
v DB modelu jak cizí klíče, tak propojení. Aby se v ER diagramu mohla později zobrazit 
informace o tom, který cizí klíč je původcem daného propojení, uloží se název cizího klíče do 
názvu role daného propojení. 

 

Obrázek 5.3 Vznik objektu DB diagramu z tabulky 
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Při vytváření důležitého submodelu  potřebujeme také získat seznam integritních omezení 
odpovídajících důležitým tabulkám. Je nutné přitom ve strukturách o cizích klíčích opravit 
indexy tabulek, do kterých cizí klíče vedou. Původně byly důležité tabulky rozprostřeny mezi 
všemi tabulkami a nyní jsme přesunuli všechny důležité tabulky na začátek seznamu tabulek, 
takže došlo ke změně indexů. 

Dále v rámci algoritmu pracujeme už jen s touto důležitou částí modelu. Pomocí prohledávání 
do hloubky přidáme do důležitého diagramu (ze všech propojení vedoucích v celém DB 
modelu) jen ta propojení vedoucí mezi důležitými objekty. Také jsou přidána propojení, která 
vedou maximálně přes dvě další entity, což může zvětšit počet entit v důležitém diagramu. 

5.2.1 Hledání klí čů 

Jsme v situaci, kdy jsme na základě přečtení schématu databáze vytvořili důležitý DB 
diagram. Nyní na něm začneme provádět algoritmus reverzního inženýrství tak, jak byl 
popsán v kapitole 3.5. Algoritmus má několik částí a ne všechny jeho přípravné části musí 
proběhnout. Přípravné části, jejichž hlavním účelem je dohledat informace o kandidátních 
a cizích klíčích, jsou implementovány odděleně od hlavního DRE algoritmu. Uživatel si může 
vybrat, v jakém rozsahu se mají přípravné části algoritmu spustit. Má tyto možnosti  
(vybere-li uživatel poslední možnost kompletního algoritmu, nerozhoduje už, jestli vybral 
předchozí možnosti): 

• nalezení primárních klíčů u těch tabulek, které nemají primární klíč; 
• dohledání cizích klíčů u všech tabulek; 
• dohledání kandidátních klíčů u všech tabulek; 
• kompletní algoritmus, který nejdříve dohledá všechny kandidátní klíče a ty pak 

použije k hledání cizích klíčů. 

Hledání klíčů se provádí již na základě existujících klíčů získaných ze schématu databáze. 
Nově nalezené klíče jsou k nim přidány. Klíče se získávají z dat (viz princip v kapitolách 
3.5.1 a 3.5.2) a tato část algoritmu tvoří v době běhu algoritmu typicky nejdelší časový úsek. 
Proto se hodí, že se tyto části dají vynechat, zvláště v případě, kdy databáze již obsahuje 
informace o těchto integritních omezeních.  

V této situaci by navíc mohlo dojít k tomu, že by bylo přidáno větší množství cizích klíčů, 
které ve skutečnosti neexistují (více o tomto problému v kapitole 6.2). Aby k tomuto 
problému nedocházelo, může uživatel vyplnit šablonu, která určuje předlohu pro názvy 
sloupců, které tvoří cizí klíč. Šablona je psána v syntaxi odpovídající regulárním výrazům 
v .NET a uživatel do ní může vložit odkaz na určitý podřetězec názvu cílové tabulky nebo 
cílového sloupce. Pokud název sloupce neodpovídá šabloně, nemůže být sloupec zařazen 
mezi cizí klíče. Jestliže naopak název šabloně odpovídá, ověří se pomocí níže popsané 
analýzy dat, že se opravdu jedná o cizí klíč. 

Při zjišťování kandidátních a cizích klíčů se v našem případě neprochází úplně všechny n-tice, 
ale jen maximálně trojice, protože případ, kdy by klíč byl tvořen větším počtem sloupců je 
vzácný. Procházení n-tic je zajištěno prohledáváním do šířky implementovaným pomocí 
fronty, přestože původní myšlenka byla procházet n-tice rekurzí. Jenže pak by se nevyužilo 
vylepšení algoritmu, kdy už není třeba zkoumat ty n-tice, jejichž podmnožina tvoří již 
nalezený klíč. Sloupce některých datových typů, na kterých databáze nejsou schopny ověřovat 
unikátnost dat, např. typu blob, jsou z tohoto uvažování vynechány. 
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Procházení začíná umístěním prázdného seznamu sloupců do fronty a každý seznam sloupců 
vyjmutý z fronty se prodlouží všemi možnými způsoby. Nově vzniklé seznamy se opět vloží 
do fronty a pokračuje se, dokud není fronta prázdná. Takto se postupně prodlužují zkoumané 
n-tice sloupců až do maximální délky. Indexy sloupců tam navíc přidáváme v rostoucím 
pořadí, aby se zaručila jedinečnost získaných kandidátních klíčů.  

Pro algoritmy na hledání klíčů se spouští samostatné vlákno. Pokud tabulka nemá určen 
primární klí č, je primárním klíčem zvolen jeden z kandidátních klíčů, který se skládá 
z nejméně sloupců. Proces určení primárního klíče může být někdy odložen a proveden až po 
nalezení cizích klíčů. To nastane v případě, když se provádí také algoritmus na hledání cizích 
klíčů a tabulka má více kandidátních klíčů. Vede-li do tabulky cizí klíč, je primárním klíčem 
určen ten kandidátní klíč, na který cizí klíč ukazuje. 

Pokud probíhalo také hledání cizích klíčů, znovu se na konci provede prohledávání do 
hloubky jako v okamžiku prvotního hledání propojení v důležitém DB modelu. Nyní totiž 
známe více vztahů a můžeme objevit nové souvislosti. Nakonec se spustí algoritmus, který 
důležitý diagram  prostorově rozloží, čímž je důležitý DB diagram dokončen. Uživatel může 
nyní proces přerušit s tím, že pokračovat ve vytváření ER modelu může kdykoliv později. 

5.2.2 Vytvá ření ER modelu 

Nyní jsme se dostali k hlavním částem reverzního algoritmu, které jsou spuštěny vždy. Před 
dalším pokračováním je potřeba nakopírovat  primární klíče všech tabulek do seznamu 
kandidátních klíčů, protože jsme je dosud evidovali zvlášť. V algoritmu se pak používá jen 
seznam kandidátních klíčů.  

RID graf  (zaveden v kapitole 3.5.3) se stane první podobou výsledného ER modelu 
a v dalších fázích algoritmu už dochází jen k jeho zpřesňování. Ke každé tabulce z DB 
modelu vytvoříme v RID grafu uzel představující entitu. Vytvořené entity přebírají od dané 
tabulky také souřadnice. Do speciálního seznamu si ukládáme informace o tom, z jaké tabulky 
entita vznikla, což bude potřeba později při zpětném promítání změn ER diagramu (viz 
kapitola 5.6). Atributy odpovídající sloupcům v primárním klíči tabulky se stanou 
identifikačními atributy entity. 

Při zjišťování kardinalit  propojení v RID grafu je nezbytné pokládat dotazy do databáze. To 
se děje přes knihovnu pro přístup k databázi, která byla načtena už při výběru databáze. 
Během procesu se využívá možnosti třídy v pozadí běžícího vlákna BackgroundWorker hlásit 
aktuální stav provádění, aby měl uživatel přehled o tom, v jaké fázi se algoritmus nachází. 

Při hledání tranzitivních propojení v RID grafu je důležité nejen to, že existují mezi 
tabulkami tranzitivní propojení, ale propojení musí vycházet také ze stejných sloupců. Když 
zjistíme, že některá entita nemá být v ER diagramu entitou, ale vztahem, musíme dojít ke 
změně typu objektu. Vytvoříme objekt vztahu, který dosadíme v ER diagramu na stejné 
místo, kde se nacházela entita, jak polohově, tak na stejný index v seznamu objektů. Také je 
třeba přepojit propojení, kterých se entita účastnila, na tento nový objekt. 

Automatické určování ISA hierarchií  v případě entity, která nemá žádný svůj identifikační 
atribut, odpovídá převodu ISA hierarchie z ER diagramu do relačního schématu, kdy 
vzniknou tří tabulky (viz typy převodu v kapitole 2.3). Primárním klíčem subentit se 
v takovém případě stane právě identifikátor superentity. Jestliže narazíme na ISA hierarchii, 
musíme ze subentity tyto identifikační atributy superentity vyjmout, protože by to byla 



 50 

duplicitní informace. Daná subentita také už nemůže figurovat v seznamu slabých entit, které 
se budou zpracovávat až v následujícím kroku. 

 

Obrázek 5.4 Převod cizího klíče z DB diagramu vložením vztahu 

Na konci musíme projít RID graf a do středu všech propojení, která vedou mezi dvěma 
entitami, vložíme objekt vztahu (viz obrázek 5.4) Vztah musíme nazvat unikátním názvem. 
Přidání vztahu vynutí také změnu dvojic propojení, kterých se entita účastnila. Tento vztah 
má plně nahradit informaci, že mezi tabulkami vedl cizí klíč, takže je nutné smazat i atributy, 
ze kterých cizí klíč vedl. Jestliže bychom teď provedli dopředný proces generování 
databázového diagramu, tyto atributy by se samy znovu vytvořily. Avšak aby se informace 
o tom, jak se tyto atributy jmenovaly, neztratila, tak se jejich názvy uloží do názvu role 
jednoho z právě vzniklých propojení. Pokud při tom dojde ke smazání identifikačního 
atributu, přidá se entita do seznamu slabých entit. 

 

Obrázek 5.5 Identifikace slabé entity 
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Každé entitě ze seznamu slabých entit smažeme ty identifikační atributy, které jsou cizím 
klíčem, v ER diagramu budou vyznačeny obloukem (viz obrázek 5.5). Opět jejich název 
uložíme do názvu role a také příslušný vztah, přes který cizí klíč vede, přidáme do seznamu 
cizích identifikátorů, kterými je entita identifikována.  

RID graf nyní tvoří plnohodnotný ER diagram, který vznikl z důležitého DB diagramu. 
Vytvoříme mělkou kopii tohoto ER modelu, kterou budeme evidovat jako celý ER model. 
Celý ER model se může později zvětšovat pomocí funkce rozšiřování důležitého diagramu 
volané na detailních pohledech, kdežto důležitý ER model stále obsahuje jen tu část ER 
diagramu, která je vidět na formuláři v první záložce a která odpovídá důležitému DB 
diagramu. 

5.2.3 Algoritmus v p řípadě nedostate čných dat 

Průběh algoritmu zatím popsaný v této kapitole odpovídal algoritmu z kapitoly 5.3. Ten 
získává informace z dat v databází a tedy pro správné fungování předpokládá, že databáze 
obsahuje dostatečné množství dat. Spustíme-li tento algoritmus na databázi bez dat, dočkáme 
se špatných výsledků zejména co se týče kardinalit. Všechny kardinality mají v takovém 
případě výslednou hodnotu (1,1):(1,1). V důsledku toho byla pro tento případ přidána 
modifikovaná verze algoritmu. Změna se týká výhradně 3. kroku algoritmu (viz kapitola 
3.5.4), který hledá hodnoty kardinalit.  

Algoritmus: 

foreach (hrana D(X,Y) z RID grafu) 

 if (tabulka odpovídající X neobsahuje žádná data AND tabulka odpovídající Y neobsahuje žádná data) { 

  D.kardinalita = (0,1):(0,1); 

if (X nebo Y se změní na vztah)  //v kroku algoritmu 5c (kapitola 3.5.7) 

  D.kardinalita = (0,N):(0,N); 

else if (sloupce z X tvořící cizí klíč do Y jsou not null nebo jsou součástí primárního klíče K) 

D.kardinalita.leva = (1,1); 

} 

5.3 Databázový model 

Třída představující databázový model dědí ze třídy Model, která už má podporu pro 
posouvání objektů, posuvné lišty, změnu měřítka apod. DB model obsahuje jen jeden druh 
objektů – tabulky.  

Tabulky  mohou být v DB diagramu zobrazeny dvěma způsoby, přičemž způsob se volí vždy 
pro všechny tabulky najednou. Buď je viditelný jen název tabulky, nebo se dá zobrazení 
rozbalit a obrázky tabulek pak obsahují také výpis sloupců tabulky (viz tabulky v levé části 
obrázku 5.4). Počet sloupců je omezen, aby obrázek nenabýval velkých rozměrů. Vždy jsou 
ale vypsány atributy primárního klíče, a to hned na začátku seznamu. Atributy, které jsou 
součástí primárního klíče a ty, z kterých vede cizí klíč, jsou zvýrazněny pomocí grafické 
značky. 

Vztahy mezi tabulkami jsou zobrazeny čárou zakončenou šipkou. Aby šipka byla vidět, musí 
být čára ukončena na hranici značky pro tabulku, a ne až v jejím středu. Tento problém se 
u ER diagramu nevyskytoval. Značka pro tabulku má tvar obdélníku se zaoblenými rohy, ale 



 52 

jako aproximaci stačilo použít elipsu, na jejímž obvodu jsou čáry ukončovány. Při najetí myší 
nad čtvereček umístěný uprostřed vztahu se zobrazí v tooltipu název cizího klíče a názvy 
sloupců, které se cizího klíče účastní. 

5.4 Rozmíst ění objekt ů nov ě vytvo řeného diagramu 

Každý nově vytvořený diagram, který se má zobrazit uživateli, je třeba nějak nakreslit do 
roviny. Týká se to jak DB a ER diagramů vzniklých při DRE, tak detailních pohledů. Je 
k tomu používána knihovna popsána v části 4.5.2. Knihovna kreslí i rozlehlé grafy poměrně 
dobře, ale problém nastává u hustých grafů. Databáze mohou mít velkou hustotu cizích klíčů 
a jestliže nakreslíme jejich graf, nevyčteme z něj téměř nic. 

Řešením je nezobrazit graf celý najednou, ale jen jeho část a mít nástroje pro procházení 
zbytku grafu. Jedním z prvních nápadů bylo použít silně souvislé komponenty grafu. Celé 
silně souvislé komponenty by byly zobrazeny jako jednolité uzly, které by šlo otevírat 
a prohlížet. Velká část grafu ale tvořila jedinou komponentu, takže tuto ideu nebylo možné 
použít. Podobně to dopadlo také při použití seskupovacího algoritmu popsaného v kapitole 
3.4.3. 

Další nápad spočíval v nezobrazování uzlů, ze kterých už nevede hrana, tedy vypustit listové 
uzly. Z tohoto nápadu byl nakonec odvozen princip důležitého diagramu a jeho rozšiřování 
(více viz 4.4.1). Nevýhodou je, že po rozšíření je celý diagram nakreslen znovu, takže může 
dojít ke změně polohy i u těch uzlů, které nebyly měněny. Kdyby byly algoritmy v knihovně 
více zdokumentovány, dalo by se jednoduše doimplementovat rozložení jen části diagramu. 

Výsledky layoutovacích algoritmů jsou ovlivněny parametry, které se u nich dají nastavit. 
Program se snaží sám podle velikosti grafu nastavit vhodné parametry, ale i tak to nemusí 
vždy odpovídat požadavkům uživatele. Proto má uživatel možnost tyto koeficienty roztažení 
sám ovlivňovat a graf jakoby plynule roztahovat nebo smršťovat. 

5.5 Provád ění algoritmu postupn ě na vyžádání 

Kdyby se hned na začátku prováděl kompletní algoritmus DRE pro celou databázi, trvalo by 
dlouhou dobu, než by uživatel viděl první výsledky. Proto se na začátku sice načtou 
informace o celém schématu databáze, ale algoritmus se spustí jen pro vybrané důležité 
tabulky z databáze. Další tabulky jsou prozkoumávány až v okamžiku potřeby. 

Po prvotním průběhu DRE získá uživatel ER diagram odpovídající důležitému DB diagramu. 
Tento důležitý ER diagram většinou neukazuje obraz celé databáze a tak je nutné poskytnout 
uživateli nástroje pro zobrazení ostatních částí diagramu. Jedním z takových nástrojů je 
možnost vytvářet detailní pohledy na určitou entitu (viz kapitola 4.4.1). Další funkcí je 
možnost rozšířit stávající diagram, ať už důležitý diagram nebo detailní pohled. Oba tyto 
případy si žádají zobrazení dosud neprozkoumaných částí diagramu, a proto je nutné pustit 
znovu algoritmus DRE takto: 
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//přípr//přípr//přípr//příprava ava ava ava dočasného DB dočasného DB dočasného DB dočasného DB modelu, na kterém se spustí DRE:modelu, na kterém se spustí DRE:modelu, na kterém se spustí DRE:modelu, na kterém se spustí DRE: 

dočasnýDB = vytvoř novou instanci DB modelu;    

if (jedná se o detailní pohled středové entity S) 

 výchozíEntity.Přidej(S); 

else  

 výchozíEntity.Přidej(všechny entity aktuálního ER diagramu); 

foreach (entita E in vychoziEntity) { 

 if (při prvotním průběhu DRE byly hledány cizí klíče) { 

  T = tabulka z DB diagramu, ze které vznikla E; 

  spusť část DRE hledající cizí klíče směřující z T do libovolné tabulky v celém DB diagramu; 

spusť část DRE hledající cizí klíče směřující do T z libovolné tabulky v celém DB diagramu; 

} 

sousedé = vytvoř nový prázdný seznam; 

foreach (tabulka T z celého DB diagramu) 

if (E je propojeno s T v celém DB diagramu, ale toto propojení nebo T ještě nejsou 

v reverzovaném DB diagramu) { 

sousedé.Přidej(E); 

přidej propojení i T do reverzovaného DB diagramu, pokud tam ještě nejsou; 

if (jedná se o rozšíření hlavního ER diagramu) 

 přidej propojení i T do důležitého DB diagramu, pokud tam ještě nejsou; 

} 

if (sousedé.Count > 0) { 

 dočasnýDB.Přidej(E); 

dočasnýDB.Přidej(sousedé); 

} 

} 

Spusť 3.Spusť 3.Spusť 3.Spusť 3.    ----    5. krok algoritmu DRE5. krok algoritmu DRE5. krok algoritmu DRE5. krok algoritmu DRE na modelu dočasnýDB; 

Přidej nově prozkoumané části ER modelu, který pomocí DRE vznikl, do celého ER modelu; 

foreach (entita E in vychoziEntity) 

 Přidej do aktuálního ER modelu sousedy entity E z celého ER modelu; 

Algoritmus je spuštěn jen na potřebných tabulkách. Účelem je vytvořit takový nejmenší DB 
diagram, na kterém musíme ještě provést DRE, abychom mohli zobrazit v ER diagramu 
všechny sousedy stávajících entit. U objektů ER diagramu, který vznikl pomocí DRE, si 
pamatujeme, ze které tabulky byl objekt vytvořen. Hodí se to v této situaci nebo také při 
promítání změn z ER diagramu zpět do DB diagramu. 

V rámci tohoto běhu algoritmu dojde také k zobrazení dialogu pro sledování průběhu 
algoritmu podobně jako při prvotním průběhu DRE, kdy byla zobrazena složitější (z něj 
zděděná) verze dialogu. Nakonec je nutné výsledky později spuštěného algoritmu 
zakomponovat do dosavadního celého ER diagramu. 
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5.5.1 Rozšíření ER diagramu 

Rozšíření přidá do diagramu další vrstvu entit včetně propojujících vztahů (viz obrázek 5.6). 
Jinak řečeno přidá nejbližší sousedy všech entit současného diagramu. Rozšiřování je možné 
provádět opakovaně. Pokud už není možné přidat další sousedy, dostanou se na řadu další 
komponenty souvislosti grafu diagramu, samozřejmě jen pokud je graf nesouvislý. Na 
rozšiřování lze uplatnit operaci undo, takže je možné vrátit i opakované rozšíření zpět. 

 

Obrázek 5.6 Příklad rozšíření ER diagramu 

Celý proces probíhá podobně jako vytváření detailního pohledu, jen se přidání okolí netýká 
jedné středové entity, ale všech entit v současném diagramu. Stačilo by brát v úvahu jen entity 
na okraji (listy grafu), ale ty by se musely stejně hledat. Jednodušší je tedy přidat do diagramu 
všechny sousedy všech entit, pokud ještě v diagramu nejsou. Rozšíření se může týkat jen 
označených entit, v tom případě se přidají jen sousedé označených entit, nebo se zobrazí 
dialog s informací, pokud takoví žádní sousedé nejsou. 

Nově přidávané sousedy začínáme hledat už na úrovni DB modelu, protože algoritmus DRE, 
který provádíme postupně, ještě nemusel prozkoumat všechny potřebné tabulky DB modelu. 
Více o hledání sousedů tímto způsobem nabízí začátek kapitoly 5.5. 

Program měl původně mít také funkci pro zmenšení důležitého diagramu pomocí odebrání 
okrajových entit. Tato funkce se měla používat pro obnovení původního stavu, pokud 
rozšíření důležitého diagramu přidalo moc objektů a diagram už byl nepřehledný. Ovšem tato 
funkce by suplovala to, čeho lze dosáhnout pomocí funkce Undo a proto nakonec nebyla 
implementována. 

Nutné úpravy diagramu po rozšíření 

Poté, co přidáme nově vzniklé objekty ER diagramu do celého známého ER diagramu, 
musíme provést akci, která není součástí původního algoritmu, ale byla vynucena právě 
postupným prováděním algoritmu. Při něm mohou být některé vztahy, které by vznikly při 
normálním provádění algoritmu, rozděleny na entitu a dva vztahy propojené propojeními 
s kardinalitami (1,1) (viz obrázek 5.7). Tyto úpravy se provádějí zvlášť až po ukončení 
algoritmu DRE, protože na vzniku těchto skupinek objektů se podílí už dříve zrekonstruované 
objekty. 
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Obrázek 5.7 Nahrazení entity a dvojice propojení vztahem 

Algoritmus: 

foreach (trojice relací R1, R2, R3, kde R1 != R2 != R3)  

 if (existuje vztah V1 mezi R1 a R2 a vztah V2 mezi R2 a R3, oba s kardinalitou (1,1) na straně R2) 

  if (jediné dva vztahy, kterých se R2 účastní jsou V1 a V2) { 

   K1 : (1,1) = kardinalita vztahu V1; 

   (1,1) : K2 = kardinalita vztahu V2; 

   Nahraď V1, R2, V2 jediným vztahem V s kardinalitou (K1,K2); 

   Přidej ke vztahu V atributy relace R2; 

   if (R3 není součástí rozšířeného diagramu) 

    přidej R3 do rozšířeného diagramu; 

} 

 

Informativní ikonky o možnosti dalšího rozšíření 

Aby měl uživatel přehled o tom, které entity mají ještě sousedy, kteří v diagramu nejsou zatím 
zobrazeni, kreslí se na entitách informativní ikonky (jsou vidět v pravé části obrázku 5.4). 
Jeden druh ikonky se zobrazí v případě, že víme jistě, že nějaké nezobrazené okolí entity 
existuje, druhá ikonka v případě, že entita je jistě listem grafu. Pokud ani jedna z těchto 
možností neplatí, což nastává například v případě, že se provádí celý algoritmus hledání klíčů 
(z entity může vést vztah do kterékoliv ze zatím neprozkoumaných entit), nezobrazí se žádná 
ikonka.  

Nezobrazené sousedy entity hledáme tak, že pro entitu vezmeme její původní tabulku 
a díváme se, zda všichni sousedé této původní tabulky z celého DB diagramu, mají svůj obraz 
také ve viditelném ER diagramu. Někteří sousedé ve viditelném ER diagramu nemusí být 
z toho důvodu, že byli smazáni při nahrazování navazujících vztahů s kardinalitou (1,1) (viz 
předchozí podkapitola). Proto je třeba si tyto smazané entity při nahrazování ukládat a při 
hledání konečnosti entity je brát v úvahu.  

Zjišťování toho, zda daná entita je konečná, nebo ne, se provádí automaticky po doběhnutí 
DRE, po vytvoření detailního diagramu a po rozšíření diagramu. Jinak musí uživatel použít 
aktualizační tlačítko, protože se nejedná o nezbytně nutnou informaci a její neustálé 
zjišťování zabírá čas. 
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5.6 Promítání zm ěn ER diagramu do DB diagramu 

Filozofie práce s editorem ER diagramů podporujícím DRE by měla být následující:  

• vytvoříme ER diagram odpovídající existující databázi; 
• ER diagram upravíme; 
• následně chceme promítnout změny zpět do relačního schématu.  

Celkový převod z ER diagramu do relačního schématu program umí provádět pomocí 
algoritmu. Ale pokud bychom nechali celý převod jen na algoritmu, výsledné schéma by se 
často lišilo od původního získaného z databáze i ve věcech, které uživatel needitoval. To je 
dáno víceznačností převodu v obou směrech. Z důvodu víceznačnosti převodu může uživatel 
také provedený převod vrátit zpět pomocí jednorázové operace undo. Má pak příležitost 
upravit původní ER diagram např. stornováním změn, které předtím provedl, aby příští 
převod dopadl lépe. 

Z výše uvedených důvodů program obsahuje funkčnost postupného promítání změn z ER 
diagramu, který vznikl pomocí reverzního inženýrství. Změny se promítnou automaticky při 
každém přepnutí na zobrazení databázového modelu. Předtím se ještě vykoná kontrola 
správnosti daného ER diagramu, která je stejná jako před převodem ER diagramu do 
relačního schématu. Pokud kontrola neprojde, nemá smysl pokračovat dále v promítání změn. 

Promítání změn je založeno na procházení změn v zásobníku funkce Undo, kam jsou 
všechny změny provedené v hlavním ER diagramu ukládány. Pro každou změnu je 
definováno, co se má smazat na straně DB modelu (podrobnosti uvádí tabulka 5.1) a které 
objekty ER diagramu mají být následně převedeny do DB diagramu. Tyto objekty jsou 
označeny a je na nich spuštěn algoritmus převodu do relačního schématu.  

smazána smazat původní tabulku 

přidána entitu označit 

změna kandidátních klíčů entitu označit 

změna cizích identifikátorů 
mezi promítané změny přidat změnu dvojice, přes kterou se cizí    
identifikátory do entity dostanou, promítnutí této nově přidané změny 
způsobí úpravu např. primárního klíče zúčastněné tabulky 

entita 

změna atributů přímá změna atributů u původní tabulky 

přidání vztah označit 

vztah 
smazání 

smazat příslušné propojení a cizí klíč, někdy je třeba smazat také atribut, 
ze kterého cizí klíč vedl (v případě, že role propojení obsahuje název 
tohoto atributu) 

vytvoření nebo změna 
označit příslušný vztah a také obě entity, smazat původ těchto 
označených objektů propojení 

smazání to samé jako při smazání vztahu 

Tabulka 5.1 Případy při promítání změn ER diagramu 

Pro účely mazání objektů v DB modelu si už od okamžiku provádění algoritmu DRE 
pamatujeme původ objektů ER diagramu. Je potřeba si to pamatovat proto, že když dojde 
k editaci nebo smazání objektu v ER diagramu, promítneme změny na konkrétní objekty 
v DB diagramu. Pro entity a také vztahy, které vznikly z tabulek, si ukládáme odkaz na 
původní tabulky. U propojení a vztahů, které vznikly normálně z cizích klíčů, si musíme 
pamatovat propojení v DB diagramu a příslušný cizí klíč, díky kterému se dostaneme až 
k atributu, který cizí klíč představuje. Mažeme-li tento atribut, musíme také snížit příslušné 
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indexy v ostatních cizích klíčích, protože atributy s větším indexem než má náš mazaný 
atribut se posunou o pozici níže. 

Smazání entity se dotkne také vztahů, které z ní vycházejí, ale to je zajištěno už v ER 
diagramu, který při smazání entity smaže i tyto vztahy. Ty se takto dostanou do zásobníku 
Undo a dřív nebo později také přijdou na řadu při promítání změn. Název objektu 
a původního objektu v DB diagramu ukazují na stejnou instanci třídy obalující název, takže se 
změna názvu objektu projeví automaticky.  

Řešíme-li situaci vytvoření nebo změny dvojice propojení, je třeba najít též všechny entity, do 
kterých se lze z koncové entity propojení dostat cestou tvořenou pouze vztahy s kardinalitou 
(1,1):(1,1). Takové vztahy totiž způsobí spojení entit v jednu tabulku a je třeba s nimi 
zacházet, jako by se změna týkala také jich. Situace nastává, když je kardinalita taková teď 
nebo taková byla  při posledním převodu z nebo do DB diagramu.  

Poté, co jsme takto prošli všechny změny, spustíme převod označených objektů. Vznikne část 
DB diagramu, kterou musíme spojit s původním DB diagramem. Nové objekty přidáme, 
u existujících nakopírujeme novou tabulku atributů a nové integritní omezení. Také je nutné 
přepojit dvojice propojení, které z nově vytvořené části diagramu vedou do starého diagramu. 
Některé tabulky mohly při převodu i ubýt, takže ty z původního DB diagramu též musíme 
smazat. 

5.7 Technické detaily 

5.7.1 Vlákna a synchronizace p řístupu na formulá ř 

Zabírá-li nějaká část algoritmu v programu tolik času, že kdybychom čekali na její dokončení, 
měl by uživatel pocit, že program nereaguje, je vhodné použít více vláken. Zatímco stávající 
vlákno překresluje uživatelské rozhraní, algoritmus poběží ve vlákně na pozadí. 

Pro práci s vlákny v prostředí .NET jsou určené funkce ze jmenného prostoru 
System.Threading. Pro vytvoření nového vlákna lze použít obecnou třídu Thread. Jednodušší 
práci s vlákny a lepší funkčnost nabízí komponenta BackgroundWorker. Komponenta má 
podporu pro sdělování stavu běhu vlákna do spouštějícího vlákna. Jelikož se jedná 
o komponentu, můžeme ji umístit přímo na formulář a nastavit jí vlastnosti ve vizuálním 
návrháři. V našem programu s ní ale pracujeme jako s normální třídou. Pokud chceme ukončit 
práci vlákna, můžeme zavolat metodu CancelAsync, která však neprovádí ukončení vlákna 
přímo. Jen změní hodnotu vlastnosti vlákna CancellationPending a je úkolem vlákna, aby 
samo opakovaně kontrolovalo tuto hodnotu. 

Komponenta také umožňuje reagovat na konec práce vlákna pomocí zaregistrování obsluhy 
události. Při programování se ale objevil problém, že v některých případech obsluha události 
nebyla vyvolána. Bylo to způsobeno tím, že z obsluhy události jedné instance třídy 
BackgroundWorker byl volán další BackgroundWorker, u kterého jsme také chtěli počkat na 
dokončení (viz obrázek 5.8). Jenže obsluha této druhé události někdy nebyla vyvolána. Bylo 
to způsobeno tím, že BackgroundWorker dědí z třídy AsyncOperationManager, což znamená, 
že vlákno potřebuje aktivní smyčku událostí, aby mohla být událost ukončení zachycena. Do 
té doby, než je obsluha události vyvolána, tedy voláme funkci Application.DoEvents. To, zda 
se už má smyčka volání této funkce ukončit, zjistíme pomocí sdílené proměnné, ke které 
přistupujeme pomocí zámků. 
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Obrázek 5.8 Čekání na konec doběhnutí vlákna  

Pokud chceme z kódu vlákna přistupovat na formulář, musíme vzít v úvahu, že nelze přímo 
přistupovat k formulářovým prvkům, které byly vytvořeny jiným vláknem, typicky hlavním 
vláknem aplikace. Dá se to ovšem obejít pomocí metody Invoke nebo pomocí novějšího 
způsobu používajícího třídu SynchronizationContext [35].  

U starší metody je třeba pro každý druh přístupu na formulář vytvořit samostatného delegáta 
a funkci (viz ukázka níže). V kódu voláme tuto funkci, aniž bychom rozlišovali, ze kterého 
vlákna je volána. Jestliže se ve funkci zjistí, že aktuálně běžící vlákno nevytvořilo prvek, ke 
kterému chceme získat přístup, je třeba na daném prvku zavolat metodu Invoke (synchronní 
volání) nebo BeginInvoke (pro asynchronní volání, tj. nečekáme na doběhnutí). Ta způsobí, že 
se naše funkce zavolá znova, ale už v kontextu správného vlákna, takže se může provést 
požadovaná operace s formulářem. 

delegate void  VoidDelegatString ( string  s); 
 
public void  UpravFormular( string  s) 
{ 
 //zjistíme, jestli je pot řeba volat Invoke  
  if  (InvokeRequired) 
             { 

//synchronní volání 
              Invoke( new VoidDelegatString (UpravFormular), new object [] { s });   
  return ; 
             } 
             // zde upravíme formulá ř 
} 

V .NET 2.0 přibyla třída SynchronizationContext. Třída představuje prostředek, přes který 
můžeme předávat delegáty, aby byly vyvolány v kontextu vlákna, které je pro danou instanci 
této třídy nastaveno. V našem případě použití formuláře se pro nastavení použije 
synchronizační kontext pro Windows Forms. Je důležité nastavit synchronizační kontext ještě 
v hlavním vlákně, např. jednou v konstruktoru hlavního formuláře. Poté, chceme-li přistoupit 
na formulář v pracovním vlákně, zavoláme na třídě synchronní metodu Send nebo 
asynchronní Post. 

//nastavíme synchroniza ční kontext, nutné ud ělat ješt ě v hlavním vlákn ě 
SynchronizationContext  uiContext = WindowsFormsSynchronizationContext .Current; 
 
//synchronní volání z vlákna 
uiContext.Send  ( new SendOrPostCallback ( delegate ( object  state) 
                    { 
                    //zde upravíme formulá ř 
                    }), null ); 
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5.7.2 Získávání informací z konkrétních databázovýc h systém ů 

Program obsahuje implementaci rozhraní popsaného v kapitole 5.1 pro připojení k databázím 
MS SQL Server, Oracle a Firebird. Všechny tyto databáze jsou alespoň v jedné verzi 
stáhnutelné zdarma.  

Funkce rozhraní, která umožňuje provést dotaz v databázi, obsahuje jako parametr kromě 
samotného dotazu také informaci, zda se jedná o vnořený dotaz. Nejde totiž jen o provedení 
příslušného dotazu, ale dotaz je potřeba předem upravit. U databáze MS SQL musí vnořený 
dotaz obsahovat na konci pojmenování vnitřního dotazu pomocí klíčového slova as. Naopak 
u Oracle toto pojmenování být nesmí, u Firebirdu je povoleno oboje. Vnořený dotaz je použit 
pro dotazy zjišťující počet unikátních hodnot, protože jinak nelze najednou uplatnit obě 
klíčová slova count a distinct na skupiny více sloupců.  

Všechny názvy tabulek a sloupců v řetězci představující dotaz jsou ohraničeny speciálními 
znaky, které je nutné před provedením dotazu nahradit znaky určenými pro danou databázi. 
V případě databáze MS SQL se jedná o ohraničení hranatými závorkami, u Oracle a Firebird 
se používají uvozovky. Účelem znaků je označit, že se jedná o název tabulky nebo sloupce 
pro případ, že by daný název byl v příslušném systému klíčovým slovem. 

Implementace rozhraní přistupují k databázi přes ADO .NET. Při použití databáze je třeba 
dávat pozor na uzavírání a uvolňování databázových objektů. Na všech použitých objektech 
by se měla volat metoda Dispose, která sama zavolá také funkci pro zavření objektu, pokud se 
dá objekt uzavřít. 

SqlConnection  dbConn = GetOpenDbConnection(); 
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, dbConn); 
SqlDataReader  reader = cmd.ExecuteReader(); 
while  (reader.Read()) 
 ; // čteme data  
reader.Dispose(); 
cmd.Dispose(); 
dbConn.Dispose();                          

Dalším správným řešením je používat klíčové slovo using na připojení, příkazy a čtenáře, což 
je i praktičtější, protože jejich uzavírání a uvolňování je hlídáno správným spárováním 
závorek a dojde k němu i při vyvolání výjimky.  

using  ( SqlConnection  dbConn = GetOpenDbConnection()) 
{ 
                using  ( SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, dbConn)) 
                    using  ( SqlDataReader  reader = cmd.ExecuteReader()) 
                         while  (reader.Read()) 
                          ; // čteme data  
} 

Informace o získávání schémat databází byly částečně čerpány z [27]. Tyto informace 
bohužel nebyly bezchybné a bylo tedy nutné některé věci opravit, viz dále. 

MS SQL Server 

Pro připojení k databázi MS SQL se používají funkce z rozhraní pro přístup k datům 
ADO.NET, které je pro MS SQL implementované ve jmenném prostoru 
System.Data.SqlClient. Funkčnost těchto tříd nám také stačí pro získání základních informací 
o tabulkách. Funkce GetSchema vrátí informace o kolekci specifikované v parametru. 
V našem případě se jedná o kolekci tabulek a následně kolekci sloupců. Pro zjištění informací 
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o sloupcích konkrétní tabulky je možné připojit omezení jen na tabulku s konkrétním názvem. 
V případě databáze MS SQL 2000 se mezi takto získanými tabulkami vyskytovaly i tři 
systémové tabulky, které bylo nutno z výpisu odstranit. Jedná se o vlastnost této verze 
databázového systému, v pozdější verzi už k tomu nedochází. 

Pomocí GetSchema se však nedají získat primární a cizí klíče, takže integritní omezení byla 
zkoumána pomocí tzv. Information Schema Views – pohledů na databázové systémové 
tabulky, které ale zároveň nejsou závislé na konkrétní implementaci systémových tabulek, 
takže by měly fungovat i s budoucími verzemi databázového serveru MS SQL. Tyto pohledy 
jsou definovány ve speciálním schématu INFORMATION_SCHEMA. Pojem schéma vychází 
ze standardu SQL-92 pro INFORMATION_SCHEMA, kterému implementace Information 
Schema Views odpovídá. Název schématu se v dotazech používá jako kvalifikované jméno 
před názvem pohledu podobně jako normálně název vlastníka tabulky. 

Všechny integritní omezení jsou obsaženy v jediném pohledu, který nabízí také důležitý 
sloupec určující typ integritního omezení. Pro seznam sloupců účastnících se daného 
integritního omezení je třeba připojit pohled další. Takto dostaneme metadata o primárních 
a kandidátních klíčích. Cizí klíče směřují vždy na skupinu sloupců, nad kterými je vytvořen 
unique index. K identifikaci cíle cizího klíče tedy stačí název příslušného unique integritního 
omezení, pro který se posléze získají zúčastněné sloupce. 

Dotaz uvedený v [27] vracel vícesloupcové cizí klíče ve výsledku vícekrát. Při opravě jsme 
dotaz rozdělili do dvou dotazů, první z nich najde informace o cizích klíčích tabulky ‘table’: 

SELECT t.constraint_type, c.constraint_name, r.unique_constraint_name 

FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE c, 

INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS t, 

                         INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS r 

           WHERE c.table_name = 'table’ 

AND c.constraint_name = t.constraint_name 

                         AND t.constraint_name = r.constraint_name 

AND t.constraint_type = 'FOREIGN KEY' 

            GROUP BY c.constraint_name, r.unique_constraint_name, t.constraint_type  

ORDER BY c.constraint_name; 

Druhý dotaz najde informace o cílovém kandidátním klíči získaném v předchozím dotazu: 

SELECT t.table_name,  

cu.column_name as column_name_u,  

cf.column_name as column_name_f 

            FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE cu,  

INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE cf,  

INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS t 

            WHERE cu.constraint_name = dataReader[“unique_constraint_name”]   -- hodnota z předchozího dotazu 

                      AND cf.constraint_name = dataReader["constraint_name"]   -- hodnota z předchozího dotazu 

                            AND cu.ordinal_position = cf.ordinal_position 

                          AND t.constraint_name = cu.constraint_name  

ORDER BY cu.ordinal_position; 
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Oracle 

Pro připojení a komunikaci s databázi Oracle je v .NET určen jmenný prostor 
System.Data.OracleClient, není tedy třeba žádná externí knihovna. Při používání tohoto 
jmenného prostoru nastal jediný problém, a to, že Oracle vrací na dotaz zjišťující počet (select 
count) odpověď jako datový typ decimal, a ne int jako ostatní databáze. 

Oracle neimplementuje přímo standard SQL-92 INFORMATION_SCHEMA, ale nabízí 
několik metod, jak metadata získat. My jsme použili pohledy Oracle Data Dictionary. 
Získání informací o tabulkách a sloupcích je přímočaré použitím příslušných pohledů. Pro 
získání sloupců vytvářející cizí klíče je už třeba v dotazu spojit větší množství pohledů. 
Tentokrát dotazy uvedené v [27] fungovaly správně. 

Firebird 

Pro pohodlnou práci s touto databází je vhodné používat externí knihovnu, jak už bylo 
uvedeno v kapitole 4.5.3. Firebird nemá definované pohledy pro práci s metadaty, ale 
můžeme použít přístup k systémovým tabulkám, jejichž název začíná řetězcem "RDB$".  

K dotazu z [27], který má vypsat všechny tabulky je třeba přidat podmínku RDB$VIEW_BLR IS 

NULL, protože jinak ve výsledku budou také pohledy. Výsledný dotaz vypadá takto: 

SELECT RDB$RELATION_NAME 

FROM RDB$RELATIONS 

WHERE RDB$SYSTEM_FLAG=0 

AND RDB$VIEW_BLR IS NULL; 

Na seznam sloupců fungovala již zmíněná funkce GetSchema. Dotaz pro získání informací 
o integritních omezeních dané tabulky z [27] vracel stovky řádků. Správná verze dotazu 
vracející informace o primárních a kandidátních klíčích vypadá takto (‘constraint‘ je název 
integritního omezení, které nás zajímá): 

SELECT rc.RDB$CONSTRAINT_NAME as constraint_name,  

s.RDB$FIELD_NAME AS field_name, 

rc.RDB$CONSTRAINT_TYPE AS constraint_type 

FROM RDB$INDEX_SEGMENTS s, RDB$INDICES i, RDB$RELATION_CONSTRAINTS rc  

WHERE i.RDB$INDEX_NAME = s.RDB$INDEX_NAME  

AND rc.RDB$INDEX_NAME = s.RDB$INDEX_NAME 

               AND rc.RDB$CONSTRAINT_NAME= ‘constraint’ 

                             AND (rc.RDB$CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'  

OR rc.RDB$CONSTRAINT_TYPE = 'UNIQUE') 

        ORDER BY s.RDB$FIELD_POSITION; 
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Cizí klíče získáme pomocí samostatného dotazu, který zároveň zjišťuje informace i o kan-
didátním klíči, na který cizí klíč směřuje: 

SELECT rc.RDB$CONSTRAINT_NAME, 

s.RDB$FIELD_NAME AS field_name, 

i2.RDB$RELATION_NAME AS references_table, 

s2.RDB$FIELD_NAME AS references_field, 

rc.RDB$CONSTRAINT_TYPE AS constraint_type 

FROM RDB$INDEX_SEGMENTS s, RDB$INDICES i, RDB$RELATION_CONSTRAINTS rc,  

RDB$RELATION_CONSTRAINTS rc2, RDB$INDICES i2, RDB$INDEX_SEGMENTS s2 

WHERE i.RDB$INDEX_NAME = s.RDB$INDEX_NAME  

AND rc.RDB$INDEX_NAME = s.RDB$INDEX_NAME 

AND i2.RDB$INDEX_NAME = i.RDB$FOREIGN_KEY 

AND i2.RDB$INDEX_NAME = rc2.RDB$INDEX_NAME 

AND i2.RDB$INDEX_NAME = s2.RDB$INDEX_NAME 

AND s2.RDB$FIELD_POSITION = s.RDB$FIELD_POSITION 

AND rc.RDB$CONSTRAINT_NAME= ‘constraint’ 

AND rc.RDB$CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY' 

ORDER BY s.RDB$FIELD_POSITION; 
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6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ALGORITMU  
Abychom mohli lépe zhodnotit, jak funguje námi implementovaný algoritmus pro DRE, 
podívejme se nejdřív, jaké možnosti nabízí konkurenční programy.  

6.1 DRE v jiném softwaru 

Tabulka 6.1 ukazuje přehled základních vlastností některých programů pro vytváření ER 
diagramů. Jedná se o programy, jejichž popis je obsažen buď v mé bakalářské práci [1], nebo 
dále v této práci. Programy můžeme v podstatě rozdělit do dvou skupin podle prvního sloupce 
tabulky na: 

• programy používající Chenovu notaci pro zobrazování ER diagramů, ty používají 
konceptuální modelování; 

• programy, ve kterých je pojem ER chápán jako obecné označení diagramu 
obsahujícího entity a vztahy. Entity tak často odpovídají přímo databázovým tabulkám 
a vztahy cizím klíčům. Takový diagram přes svůj název není na konceptuální, ale 
většinou na logické úrovni. 

 

  
Chen SQL 

Fyzický 
model 

Logický 
model 

Konceptuální 
model 

DRE Cena 

Dia            zdarma 

ER modelář, Sunicat          zdarma 

DbWrench          $149 

Toad Data Modeler         $479 

Embarcadero ER/studio         $1360-$6360* 

ERtoS        zdarma 

DB-MAIN        zdarma 

Tabulka 6.1 Přehled některých programů pro vyváření ER diagramů 
Vysvětlivky: Chen - program má podporu Chenovy notace ER diagramu; SQL - program umí převést diagram 

do SQL; Další 3 sloupce říkají, zda program má podporu pro fyzický model, logický model, konceptuální model; 
DRE - podpora reverzního inženýrství do uvedených modelů. 

* Nejnižší cena je za Standard edici podporující pouze open source databáze, nejvyšší za Enterprise edici 
obsahující moduly pro všechny podporované databáze. 

Podobných aplikací existuje samozřejmě více, než uvádí tabulka. Například do podobné 
kategorie jako Toad Data Modeler patří také ERCreator [38] nebo XTG Data Modeller [39]. 
Další aplikace jsou zase natolik profesionální nástroje, že se s nimi ErtoS nemůže srovnávat. 
Jako příklad jmenujme program ERWin [40]. 

Zaměřili jsme se na aplikace podporující DRE a otestovali jsme DB-MAIN, Toad Data 
Modeler, Embarcadero ER/studio a DbWrench. Nejvíce prostoru je věnováno programu  
DB-MAIN, protože jako jediný provádí DRE až do konceptuálního modelu a jeho výsledek 
lze tedy přímo srovnat s programem ERtoS.  

6.1.1 DB-MAIN 9.0 

DB-MAIN [41] je databázový modelovací nástroj, který je určen pro pomoc návrhářům 
v mnoha oblastech databázového inženýrství včetně DRE. Vznikal v rámci výzkumu na 
Univerzitě Namur v Belgii a pojednává o něm např. práce [42]. Program pracuje se systémem 
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transformací modelů a pro DRE používá algoritmus popsaný v kapitole 3.4.4. Přístup pomocí 
transformací dovoluje uživateli si proces DRE do značné míry přizpůsobit. 

Nástroje pro DRE 

Program na první pohled nevypadá příliš intuitivně, proto je v následujícím popisu vždy 
upřesněno, kde se jednotlivé funkce v menu vyvolají. Program neobsahuje žádný jednotný 
DRE proces, zato nabízí několik samostatných nástrojů, např. [43]:  

• extraktor fyzických schémat ze vstupního zdroje (v menu File položka Extract); 

Program by měl umět vytvořit fyzické schéma z několika vstupních zdrojů. Pro naše 
účely jsou z nich nejpoužitelnější SQL skript a ODBC rozhraní. Po připojení ke 
vstupnímu zdroji se automaticky vytvoří nové fyzické schéma v rámci aktuálního 
projektu. Schéma se skládá z objektů tabulek propojených vztahovými čarami.  

Vyzkoušeli jsme vstup používající SQL skript. Pro SQL skripty vygenerované 
z konkrétní databáze, např. MS SQL 2005, DB-MAIN nedokázal vstupní skript přečíst. 
ODBC připojení k MS SQL 2005 Express také neuspělo, byly přečteny pouze názvy 
tabulek. Plnohodnotný model obsahující i atributy a propojující čáry jsme dokázali 
vytvořit jen s SQL skriptem vygenerovaným programem ERtoS (tedy s jazykem SQL, 
který není přizpůsobený žádnému databázovému serveru). 

 

Obrázek 6.1 Ukázka fyzického diagramu z programu DB-MAIN 

 

Značky objektů obsahují kromě řádků pro každý atribut také řádky pro identifikační klíč 
entity a pro všechny cizí klíče. Propojující čáry jsou ukončeny šipkou a vedou přímo 
k řádku s klíčem, který čára představuje (viz obrázek 6.1). Při kliknutí na libovolný 
atribut nebo klíč se v postranním panelu vypíší detailní informace o daném objektu. 
Tamtéž se také dají např. změnit kardinality vztahů. 

Diagram se na začátku vykreslí jen jako změť objektů, pro lepší nakreslení musí uživatel 
zvolit funkci Autodraw. Pokaždé může dojít k rozdílnému nakreslení a tuto operaci nelze 
vrátit zpět. Nakreslení samo o sobě není příliš přehledné, některé objekty se totiž 
překrývají. Je možné zvolit kompaktní nakreslení objektů, které sice zobrazí jen názvy 
tabulek, ale také odstraní propojující čáry znázorňující cizí klíče. 
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• asistent pro hledání cizích klíčů (v menu Assist položka Referential Key); 

Asistent pro hledání cizích klíčů vyžaduje zadání skupiny cílových/zdrojových sloupců 
cizího klíče a k nim vyhledá zdrojové/cílové sloupce na základě srovnání typu a velikosti 
sloupců ve skupině a jejich názvů. Dialogy tohoto programu obecně obsahují mnoho 
možností nastavení, což zvyšuje flexibilitu programu, ale vyžaduje po uživateli pečlivé 
nastudování dokumentace. 

• nástroj pro hledání vzorku textu ve zdrojových souborech (v menu Assist položka 
Text analysis); 

• množství transformací, z nichž některé jsou typické jen pro DRE, a asistenty pro 
globální provádění těchto transformací na určité třídě objektů (v menu Assist položky 
Global transformation, Advanced global transformation); 

Zprvu to vypadá, že jak a v jakém pořadí se mají jednotlivé transformace provést, je 
ponecháno zcela na uživateli. Ten ale bez hlubších znalostí teorie nejspíš neví, co má 
transformovat. Naštěstí je v dialogu asistenta pro provádění transformací možné načíst 
předdefinované skripty transformací. Mezi nimi najdeme i skript nazvaný Relational rev. 
eng., který splňuje náš cíl a vytváří konceptuální schéma z relačního schématu.  

• nástroje přizpůsobené pro jazyk COBOL. 

Program je jazyku COBOL celkově hodně přizpůsoben, provádí analýzu jeho zdrojových 
kódů, aby získal přesnější modely. 

V případě vstupu z SQL program DB-MAIN na rozdíl od použití jazyka COBOL vytvoří ER 
diagram, aniž by k tomu potřeboval dodatečné informace z dat nebo ze zdrojových kódů. To 
se samozřejmě projeví na kvalitě výsledného diagramu. Pokud SQL skript neobsahuje údaje 
o cizích klíčích, ani ve schématu nejsou a uživateli nezbývá než použít asistenta pro hledání 
cizích klíčů. Zpětným vygenerováním SQL skriptu z diagramu získaného pomocí DRE 
dostaneme příkazy pro vytvoření tabulek, které ale neobsahují žádné informace o cizích 
klíčích, tedy tato informace se úplně vytratila.  

Porovnání DRE s ERtoS 

Jako vstup pro porovnávací test jsme použili skript vygenerovaný programem ERtoS z ER 
diagramu, který je zobrazen na obrázku 6.2. Budeme ho nazývat původním ER diagramem. 
Příslušná část skriptu se nachází v příloze A této práce. Pomocí uvedených nástrojů 
v programu DB-MAIN jsme z tohoto skriptu získali nový ER diagram. Obrázek 6.3 zobrazuje 
jeho část, která odpovídá původnímu ER diagramu. Po vygenerování bylo nový diagram 
potřeba ručně upravit, aby se objekty nepřekrývaly. 

Oba zobrazené diagramy jsme porovnali. Podobným srovnáním prošel také ER diagram, který 
vznikl pomocí DRE v programu ERtoS za použití přístupu k datům databáze a také bez 
přístupu k těmto datům. Případy srovnání jednotlivých částí diagramů ukazuje tabulka 6.2. 
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Obrázek 6.2 Část původního ER diagramu vytvořeného v programu ERtoS a použitého jako vstup pro 
porovnávací test 

 
 

 
Obrázek 6.3 Ukázka části výsledného ER diagramu v programu DB-MAIN 



 67 

 
 
Původní ER Vztah Čtenář - je registrován v - Oddělení má kardinalitu (1,N):(0,N). 

DB-MAIN (DRE) 
Pokud se nejedná o slabou entitu, tak minimální kardinalita je vždy nulová, tedy i u vztahu 
Čtenář - je - Oddělení. 

ERtoS s daty (DRE) Určí se správná kardinalita. 

ERtoS bez dat (DRE) Minimální kardinalita je také vždy nulová. 

  

Původní ER Všechny entity jsou identifikovány. 

DB-MAIN (DRE) Některé entity nejsou ničím identifikovány, např. Zaměstnanec nebo Běžný. 

ERtoS s daty (DRE) Všechny entity jsou identifikovány. 

ERtoS bez dat (DRE) Všechny entity jsou identifikovány. 

  

Původní ER ISA hierarchie Zaměstnanec - Knihovnice. 

DB-MAIN (DRE) 
Potomek ISA hierarchie Knihovnice je zobrazena přímo jako vztah s kardinalitou 
(0,1):(0,N). 

ERtoS s daty (DRE) Je zobrazena ISA hierarchie. 

ERtoS bez dat (DRE) 
Potomek ISA hierarchie Knihovnice je také zobrazena jako vztah, ale s kardinalitou 
(0,N):(0,N). 

  

Původní ER Vztah Zaměstnanec - Výplatnice s kardinalitou (0,N):(1:1). 

DB-MAIN (DRE) U vztahu je vypsána jen druhá část kardinality (1:1). 

ERtoS s daty (DRE) Určí se správná kardinalita. 

ERtoS bez dat (DRE) Kardinalita (0:1):(1,1). 

  

Původní ER ISA hierarchie entity Zaměstnanec. 

DB-MAIN (DRE) ISA hierarchie jsou zobrazeny jako normální vztahy. 

ERtoS s daty (DRE) Je zobrazena ISA hierarchie. 

ERtoS bez dat (DRE) Také se zobrazí jako normální vztahy. 

  

Původní ER ISA hierarchie entity Dokument. 

DB-MAIN (DRE) 
ISA hierarchie u entity Dokument je přímo zahrnuta v rámci entity a atributy patřící jen 
jednomu z potomků Časopis jsou nepovinné a jsou při zobrazení odsazeny od okraje.  

ERtoS s daty (DRE) Dokument, Časopis i Kniha tvoří ISA hierarchii. 

ERtoS bez dat (DRE) Dokument, Časopis i Kniha jsou samostatné entity. 

Tabulka 6.2 Srovnání původního ER diagramu vytvořeného v programu ERtoS s ER diagramy vzniklými 
pomocí DRE v programu DB-MAIN a ERtoS 

Z tabulky vyplývá, že DB-MAIN se chová při DRE ze skriptu SQL podobně jako program 
ERtoS, který by neměl k dispozici data tabulek nebo by data nebyla dostatečně 
reprezentativní. V obou těchto případech se vyskytují některé odlišnosti od původního ER 
diagramu. Výsledek DRE z programu ERtoS za použití analýzy dat je ve všech sledovaných 
případech shodný s výchozím ER diagramem. 

6.1.2 Toad Data Modeler 3.3 

Původně měl být na tomto místě vyzkoušen program Case Studio, který byl testován v mé 
bakalářské práci [1]. Vývoj tohoto programu byl ovšem ukončen a jeho náhradou se stal 
modelovací nástroj Toad Data Modeler [44]. Program nabízí zkušební verzi na 15 dní zdarma, 
před jejím stažením je ale nutné vyplnit podrobný dotazník. Jak se ukázalo později, zkušební 
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verze není jen časově omezená plná verze, ale je omezen také počet entit, pro které lze 
vygenerovat SQL skript, na maximálně 25. 

Už při instalaci si uživatel vybere, jaké databáze má nainstalovaný program podporovat. 
K dispozici jsou Oracle, MS SQL, MySQL, PostrgeSQL, Sybase, DB2 a MSAccess, a to vždy 
ve svých dvou nebo třech posledních verzích. Pro tyto databáze je pak možné vytvářet logické 
ER modely a převádět je na fyzické ER modely. Oba typy modelů jsou nazývány ER, 
přestože žádný z nich neobsahuje vztahové objekty, jen propojující čáry. Další možností je 
pomocí DRE model z těchto databází načíst.  

Zkoušeli jsme načíst model z databáze MS SQL 2005 Express. Průvodce procesem DRE je 
poměrně přehledný, pro získání připojovacího řetězce je dobré vyplnit formulář a připojovací 
řetězec si nechat sestavit, protože se využívá připojení přes OLE DB, jehož připojovací 
řetězec se od standardního liší. Dále může uživatel zvolit, zda se z databáze mají načíst také 
triggery, pohledy, procedury, uživatelé, role apod. Nakonec je nutné zaškrtnout ty tabulky, 
které se mají analyzovat. Ve výchozím stavu není vybrána žádná tabulka a pokud uživatel 
v dialogu nic nezmění, dočká se pouze prázdného ER modelu. Celé nastavení průvodce DRE 
se dá uložit a příště načíst, aby uživatel nemusel stejné údaje zadávat znovu. 

Fyzický diagram obsahuje tabulky propojené cizími klíči přesně tak, jak jsou uložené 
v databázi. Pokud si necháme zobrazit všechny atributy, je diagram hodně roztáhnutý. 
Zmenšíme-li měřítko co nejvíce tak, aby byly texty ještě čitelné, zůstanou na obrazovce často 
jen dvě entity. Logický diagram se z fyzického vytváří pomocí menu Model položka Simple 
model conversion. 

Logický diagram s konceptuálními prvky 

Vzhled logického diagramu je na první pohled stejný jako u fyzického diagramu, obsahuje 
také jen jeden druh objektů a propojující čáry. Do tohoto logického modelu lze přidávat ISA 
hierarchie, které patří do konceptuální úrovně, ale už není možné např. přidat atributy ke 
vztahům.  

Změn při konverzi z fyzického modelu doznaly jen atributy. Ty atributy, které odpovídají 
cizím klíčům a které jsou např. v programu ERtoS přeneseny při převodu z konceptuálního 
diagramu do logického, v logickém modelu nejsou. Může se tedy stát, že entita, které má ve 
skutečnosti představovat vztah a která nemá kromě cizích klíčů do zúčastněných entit žádné 
jiné atributy, bude bez atributů. V takovém případě kontrola vygenerovaného diagramu 
zahlásí chybu, že entita nemá žádné atributy. Po provedení změn v logickém modelu lze 
znovu vygenerovat celý nový fyzický model a z něj SQL skript. 

Propojující čáry jsou v diagramu pouze dvojího typu – identifikační, které představují vztah 
mezi slabou a její silnou entitou, a neidentifikační, což jsou všechny ostatní. Jako doplňující 
údaj se u jednotlivých entit vyskytuje značka, zda je účast entity ve vztahu povinná. Vztahy 
N:M nejsou potřeba, protože jsou vždy vyjádřeny rozkladem na dva vztahy. 

U propojující čáry je vždy zobrazen název cizího klíče, který čáře odpovídá. Kliknutím na 
tento název získáme detailní informace včetně zobrazení kardinality vztahu. Všechny 
kardinality však mají stejnou hodnotu (1,1):(0,N) nezávisle na typu propojující čáry. 
Z předchozích odstavců vyplývá, že logický diagram má tendenci přebírat prvky 
z konceptuální úrovně, ale do úplného konceptuálního diagramu mu ještě dost chybí. 
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Toad Data Modeler je určen pro pohodlný návrh databáze pro konkrétní databázový systém 
nebo pro správu stávající databáze, je totiž plně přizpůsoben jednotlivým verzím 
podporovaných databází. Výsledkem DRE v Toad Data Modeleru je mírně obohacený 
logický model. Program zřejmě používá informace jen o schématu databáze, žádný jiný zdroj 
není v dokumentaci zmíněn. Výsledkem tedy ani nemůžou být přesné kardinality a ISA 
hierarchii v modelu také nenajdeme. 

6.1.3 Embarcadero ER/studio 8.0 

ER/studio [45] patří mezi komplexní profesionální nástroje. K dispozici je jeho 14-ti denní 
zkušební verze. Hned po spuštění programu se objeví nabídka, ve které se dá zvolit, zda 
chceme vytvářet nový relační model, provést DRE z databáze nebo importem z SQL či 
souborů v jiných speciálních formátech. V průvodci procesem DRE je možné zvolit připojení 
přes ODBC nebo nativní připojení k databázím MS SQL, Oracle, DB2 a Sybase. Připojení 
k MS SQL 2005 Express ani import SQL souboru pocházejícího z programu ERtoS se nám 
při testování nepodařil provést. Následující odstavce popisují DRE z databáze Oracle. 

V průvodci DRE je k dispozici hodně specifikujících voleb. Je např. možné: 

• nechat si odvodit primární klíče z existujících unikátních indexů, pokud nejsou 
primární klíče v databázi definovány; 

• nechat si odvodit cizí klíče z existujících indexů nebo podle názvů sloupců; 
• vybrat si, které všechny údaje z databáze se mají číst, kromě uživatelských tabulek to 

mohou být systémové tabulky, pohledy, triggery, uživatelé, role apod.; 
• pro každý typ údaje je možno vytvořit seznam konkrétních instancí, které se mají 

načíst, např. vybrat ze všech tabulek jen některé tabulky a nechat si zkontrolovat, že 
všechny z nich odkazované tabulky jsou také vybrány; 

• nechat si zjistit shrnující údaje jako počty řádků tabulek nebo procento hodnot Null ve 
sloupcích; 

• vybrat si z pěti druhů nakreslení diagramu; 
• uložit celé nastavení DRE pro pozdější opakované použití. 

Notace logického modelu je stejná jako v Toad Data Modeleru, ale výsledný logický model 
zde vypadá přehledněji díky lepšímu vykreslení. Vztahové čáry zde totiž neobsahují žádný 
viditelný popis, díky čemuž se dá ušetřit místo. Přítomnost atributů v entitách odpovídá 
úrovni logického modelu. Tedy atributy už jsou nakopírovány do cílových entit, ale jsou 
odlišeny jinou barvou. Vztahy jsou v diagramu stejně jako v Toad Data Modeleru dvou typů – 
vztah je identifikační v případě, kdy přenášený atribut je v cílové entitě součástí primárního 
klíče, a neidentifikační v opačném případě. Kardinality a povinnost účasti ve vztahu jsou 
u všech vztahů stejné, tedy ER na ně nemělo vliv. 

Z výsledného modelu se dají vytvářet submodely, které obsahují jen uživatelem vybrané 
entity a při vytváření jsou automaticky dodány i vztahy, které propojují vybrané entity. 
Fyzický model, který vytvoříme z logického, se liší hlavně evidencí triggerů, procedur, 
schémat apod. Diagram vypadá stejně, protože DRE nevytvořil konstrukty, které  by nemohly 
být i ve fyzickém diagramu, jako např. ISA hierarchie nebo M:N vztahy. 

Vyzkoušeli jsme také schopnost ER/studia vyvodit integritní omezení. Pokud v databázi 
nejsou definované unikátní indexy, primární klíče program neodvodí. Aby program určil cizí 
klíč, musí se sloupce, ze kterých vede cizí klíč jmenovat úplně stejně jako sloupce, na které 
klíč odkazuje. Jestliže mají tyto odpovídající si sloupce také stejný datový typ, jsou 
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prohlášeny za cizí klíč. Někdy je ale použita jiná konvence pojmenování cizích klíčů 
a program je tedy nenalezne. 

6.1.4 DbWrench 1.5.2 

Modelovací nástroj DbWrench [46] je dostupný pro platformy Windows, Linux i Apple. 
Zadarmo se dá stáhnout 30-ti denní zkušební verze. Na rozdíl od předchozích programů tento 
editor podporuje jen fyzický model. Do modelu se přidávají tabulky, které se dají propojit 
přidáním cizího klíče. Reverzní inženýrství v podání tohoto nástroje je tedy jen vizualizace 
obsahu databáze. Pro DRE jsou podporovány tyto databáze: MS Access, MS SQL Server 
(není uvedeno jaká verze, s verzí MS SQL 2005 Express se nám nepovedlo připojit), MySql 
a PostgreSQL. 

I přesto, že program nemůže předchozím aplikacím příliš konkurovat, obsahuje zajímavou 
možnost definovat sloupcové šablony na často používané sloupce, např. sloupce pro 
identifikátory nebo pro časy vložení/editace řádku. Pří vytváření entity lze pak zvolit, které 
šablony se mají uplatnit, a sloupce se automaticky přidají včetně předdefinovaného datového 
typu. 

6.1.5 Závěrečné shrnutí 

Z testovaných programů je v oblasti DRE nejpodobnější programu ERtoS program 
DB-MAIN. Ten obsahuje konceptuální ER model a provádí do něj DRE. Pro námi testované 
databáze podával horší výsledky než program ERtoS. DB-MAIN je však hlavně orientován na 
jiné platformy, než jsme testovali, a to hlavně na jazyk COBOL. 

Programy Toad Data Modeler a ER/studio jsou si z hlediska našich potřeb dost podobné. 
Jejich společným rysem je podpora fyzického a logického modelu, do logického modelu jsou 
přidány některé konceptuální prvky, avšak v DRE se to příliš neprojevuje. Toad Data Modeler 
má podporu více databází, ER/studio zase nabízí více možností při DRE nebo například 
možnost vytvářet submodely. Poslední program DbWrench slouží jako ukázka programu 
podporujícího pouze fyzický model. 

6.2 Nedokonalosti algoritmu 

I přes dobrý výsledek porovnávacího testu z kapitoly 6.1.1, nejsou vždy výsledky našeho 
algoritmu úplně dokonalé. Nepřesné výsledky algoritmu plynou většinou ze zkoumání dat. 
I když data mohou být bezchybná, co se týká jejich schopnosti vyhovět integritním 
omezením, nemusí obsahovat všechny možné případy dat. Takže algoritmus z neexistence 
těchto případů v datech vyvodí důsledek, že tento případ nemůže nastat. 

V případě vztahu s kardinalitou (1,1):(0,n) se může ve výsledku algoritmu objevit vztah 
(1,1):(1,n). Ukážeme si to na příkladu relace Rezervace – Pokoj (viz obrázek 5.4). Vlevo je 
část DB diagramu získaného z databáze. Vpravo je pak příslušná část ER diagramu, která 
vznikla pomocí dat, které udávaly, že každý pokoj byl alespoň jednou rezervován. A to je 
právě problém, protože to, že zrovna v naších datech byl každý pokoj rezervován, algoritmus 
použije k vytvoření kardinality v obecném konceptuálním modelu. 

Jestliže v tabulkách nejsou žádná data nebo jen malé množství testovacích dat, je použita 
speciálně upravená část algoritmu. Ani pomocí upraveného algoritmu však není možné ze 
schématu databáze získat úplně přesný ER model, jak dokazuje test v kapitole 6.1.1. 
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Algoritmus na hledání cizích klíčů, pokud je v celkovém algoritmu zahrnut, už ze svého 
principu může najít poměrně hodně neexistujících cizích klíčů. To nastane zejména v případě 
moderních databází, které v tabulkách používají speciální identifikační sloupec, jehož 
hodnoty ve všech tabulkách pocházejí ze stejné domény, typicky sloupec id číslovaný od 
jedničky. V takovém případě je výhodné využít možnosti programu definovat šablonu pro 
názvy cizích klíčů, čímž se značně omezí počet nalezených cizích klíčů. Šablona pomůže jen 
v případě, že jsou názvy sloupců tvořící cizí klíče pojmenovány podle nějaké konvence. 
V opačném případě by bylo dobré umožnit uživateli filtraci algoritmem vytvořených klíčů 
(zobrazit je jinou barvou, možnost je hromadně smazat apod.). 

Problém nemusí být tak závažný v případě, že jsou tabulky identifikovány přirozenými 
identifikátory vzatými z původních sloupců, např. rodné číslo nebo datum, nebo v případě 
generování jedinečných identifikátorů GUID (z angl. Globally Unique Identifier). Ideální 
samozřejmě je, pokud databáze už obsahuje definované cizí klíče a tato část algoritmu se 
nemusí použít. 

Některé vztahy, které byly původně v ER diagramu nelze při DRE zpětně vytvořit, protože se 
nedají poznat. Týká se to například slití entit propojených vztahem s kardinalitami (1,1):(1,1). 
Také nelze poznat, zda atribut u vztahů s kardinalitou jinou než M:N byl přítomen u vztahu 
nebo u entity, po DRE takový atribut zůstane u entity. 

6.3 Použité testovací databáze 

Funkce DRE programu ERtoS byla otestována na několika databázích běžících na 
databázových systémech MS SQL Express 2005, MS SQL 2000, Oracle 10g, Firebird 1.5, 2.0 
a 2.1. Kromě menších databází byl algoritmus spuštěn také na dvou větších firemních 
databázích: 

• na databázi evidující obchody s cennými papíry zabírající téměř 1 GB se 170 
tabulkami, databáze obsahuje cizí klíče a každý běh DRE proběhl v rozumném čase 
v řádu několika minut; 

• pro zajímavost také na 17 GB databázi poštovního klienta s 31 tabulkami bez evidence 
cizích klíčů. Víme jen, že doba prvotního běhu DRE byla minimálně hodinová, ale že 
algoritmus nakonec úspěšně doběhl. Pro tento případ by bylo lepší nepoužívat pro 
DRE všechna data v databázi. Buď se může program spustit jen na menší databázi 
vyexportované z původní, nebo by se do programu ERtoS dala přidat podpora pro 
použití jen části dat z velkých tabulek. 
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7 ZÁVĚR 
Hlavním cílem práce bylo navázat na bakalářskou práci a rozšířit existující editor ER 
diagramů o efektivní podporu datového reverzního inženýrství. Zmíněná podpora zahrnuje 
schopnost vytvořit odpovídající ER diagram ke konkrétní databázi bez častých zásahů 
uživatele a tento diagram přehledně zobrazit.  

Důležitou částí práce, na níž je založen způsob řešení problému, bylo vyhledání, nastudování 
a srovnání vhodných metod pro provedení datového reverzního inženýrství podle výše 
popsaných požadavků. Jako výsledek tohoto srovnání byl vybrán algoritmus, který se po 
zapracování navržených vylepšení stal základem implementace. Algoritmus využívá pro 
účely sémantického obohacení schéma databáze a data uložená v databázi. Výsledný diagram 
podporuje pokročilé konstrukty včetně ISA hierarchií, slabých entit nebo vztahů s atributy. 
Navržené úpravy kromě drobných upřesnění mimo jiné snižují nutnost zásahů uživatele. 
Algoritmus byl také upraven pro případ, kdy nemáme k dispozici data databáze nebo když 
nejsou definovány cizí klíče, což bylo řešeno zavedením analýzy jmen sloupců. 

Značná pozornost byla věnována přehlednému zobrazení výsledného diagramu. To vedlo 
k zavedení principu důležitého submodelu, kdy jsou zpočátku zobrazeny jen nejdůležitější 
objekty diagramu. Tento submodel lze dále rozšiřovat jako celek nebo jen zkoumat okolí 
jednotlivých objektů pomocí detailních pohledů na určitý úsek diagramu. Snahou také bylo, 
aby uživatel i v případě větších databází viděl první výsledky co nejdříve. K tomu přispěla 
možnost vynechat některé kroky algoritmu a hlavně úprava algoritmu tak, aby nezpracovával 
celou databázi najednou, ale postupně. Začíná se důležitou částí diagramu a další části jsou 
zpracovány až na vyžádání. 

Stávající editor byl v rámci plnění uvedeného cíle obohacen o další funkčnosti. Editor se 
přímo připojuje k databázovému systému pro získání informací o databázi. Množina 
podporovaných systémů se dá rozšířit doprogramováním pluginu. K existujícímu konceptuál-
nímu modelu byla přidána podpora logického modelu pro možnost zobrazení mezivýsledku 
reverzního inženýrství, vizualizace databáze a také výsledku převodu z ER diagramu do 
relačního modelu. Oba modely je možné mezi sebou navzájem převádět, při převodu 
z konceptuálního modelu mohou být na logický model aplikovány jen jednotlivé změny, aniž 
by byl celý model kompletně přepsán. Při rozšiřování původního programu bylo také 
navázáno na předchozí vývoj, byly opraveny nalezené chyby a nedostatky a doplněny některé 
žádané prvky pro vylepšení editování ER diagramů. 

Srovnání naší implementace s podobně zaměřenými programy ukázalo, že konkurenční 
programy většinou podporují logický a fyzický model a reverzní inženýrství tedy neprovádějí 
až do konceptuální roviny reprezentované ER modelem. Výsledné řešení je schopno 
uspokojivě splnit hlavní cíl práce. Bylo ukázáno, že v případě, že databáze obsahuje 
sémanticky správná data, je získávání informací z dat uložených v databázi dostatečné 
a program je schopen vytvořit přesný ER model k takové databázi. 

Případné budoucí rozšíření programu ERtoS z hlediska reverzního inženýrství by se mohlo 
zaměřit na větší možnost uživatele ovlivňovat reverzní proces (určení, kterých tabulek se má 
proces týkat nebo kolik tabulek má být analyzováno v první fázi, možnost odlišit cizí klíče 
nalezené algoritmem od původních) a také na lepší vykreslení diagramů (hlavně zachování 
rozmístění nezměněných částí diagramů, nakreslení členů ISA hierarchie blízko sebe do 
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obvyklé struktury). Zajímavé možnosti skýtá získávání skrytých závislostí z dalších zdrojů, 
např. pomocí analýzy zdrojových kódů databázových procedur nebo programovacího jazyka. 
Vývoj by se ale také mohl vydat směrem k většímu sepjetí s konkrétními databázovými 
systémy, což by se projevilo vytvořením fyzického modelu a specifickými konstrukcemi ve 
výsledném SQL skriptu. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Obsah CD-ROM 

Součástí této diplomové práce je také přiložený CD-ROM, který kromě textu práce obsahuje 
také zdrojové kódy a instalaci aplikace ERtoS 2.0. CD-ROM obsahuje následující adresáře: 

• Diplomova prace – obsahuje text diplomové práce; 
• Instalace – obsahuje instalační soubor, který nainstaluje aplikaci ERtoS 2.0 a všechny 

její součásti; 
• Napoveda – obsahuje uživatelskou příručku doplněnou příklady; 
• Zdrojove soubory – obsahuje zdrojové soubory aplikace v podobě solution pro VS 

2008 v jazyce C# a také zdrojové soubory pro vytvoření instalátoru v programu Inno 
Setup v podadresáři Instalace. 
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Příloha B – Uživatelská dokumentace  

Instalace programu 

Program ERtoS je napsán pro operační systém Windows. Pro svůj běh vyžaduje alespoň 
Windows XP nebo Windows Server 2003 s instalovaným .NET Frameworkem 3.0. Pokud 
Framework není nainstalován, budete během instalace vyzváni k jeho stáhnutí z internetu. 
U Windows Vista je .NET Framework 3.0 součástí operačního systému.  

Vše potřebné provede samotný průvodce instalací, kterého spustíte souborem  
ErtosSetup-2.0.exe. Můžete si zvolit umístění, kam chcete program nainstalovat, zda chcete 
vytvořit zástupce v nabídce Start a na ploše. K běhu programu jsou potřeba následující 
knihovny: MagicLibrary.dll, Netron.Diagramming.Win.dll, Netron.Diagramming.Core.dll 
a IDbAccess.dll. Tyto knihovny ponechte v instalačním adresáři. 

Spušt ění programu 

Program se spouští souborem Ertos.exe, který se nachází v instalačním adresáři. Po spuštění 
se otevře hlavní okno aplikace (obrázek B - 1). V jednom spuštěném programu můžete 
pracovat pouze s jedním souborem diagramů. Je však možno spustit v jeden okamžik více 
instancí programu a mezi ER diagramy předávat data přes schránku Windows. Pokud jako 
parametr při spuštění programu uvedete název souboru s ER diagramem, bude soubor po 
spuštění otevřen. Pro spuštění starého typu souboru s uloženou historií změn (přípona erh) je 
nutné za název souboru přidat ještě parametr –h. 

 

Obrázek B - 1 Hlavní okno aplikace ERTOS 
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K rychlému vyzkoušení můžete otevřít některý ze vzorových souborů, které se nacházejí 
v podadresáři instalačního adresáře Priklady. Na pracovní ploše se po otevření souboru 
vykreslí hlavní ER diagram. Pokud přesahuje okno, můžete se v něm pohybovat kurzorovými 
šipkami nebo pomocí posuvných lišt. Pomocí záložek jsou pak přístupné i další diagramy 
obsažené v souboru. 

V horní části okna pod menu se nachází nástrojová lišta s ikonami pro rychlý přístup k často 
používaným položkám menu. V dalším textu se budeme odkazovat pouze na menu s tím, že 
po najetí myší na ikonu v nástrojové liště se zobrazí název ikony, který odpovídá položce 
v menu. Samozřejmě je použití ikony z nástrojové lišty rychlejší než hledání položky v menu. 

V podadresáři instalačního adresáře Napoveda lze najít také referenční příručku s názornými 
obrázky pod názvem ErtosHelp.chm. 

Způsoby práce s editorem 

S editorem je možné pracovat vícero způsoby. Základní způsob spočívá v tom, že si sami 
v editoru navrhnete ER diagram a z něj si necháte vygenerovat relační model, který se zobrazí 
a také vypíše v podobě SQL skriptu. Je to vhodné, pokud chcete navrhovat databázi úplně od 
začátku. Chcete-li začít pracovat tímto způsobem, pokračujte dále ve čtení kapitoly Editace 
ER diagramu. 

Druhý způsob se hodí pro případ, že chcete získat model k již existující databázi, tj. provést 
tzv. databázové reverzní inženýrství (DRE). Databáze, ke které se má vytvořit ER model, 
musí být podporovaného typu. Program se k ní připojí a na základě informací, které tak získá, 
vytvoří nejdříve databázový diagram (DB diagram). Tento diagram vlastně zobrazuje obsah 
databáze. Následně může být vytvořen také ER diagram, se kterým se pracuje stejně, jak bylo 
popsáno v základním způsobu práce. Více informací získáte v kapitole Zpětná transformace 
z databáze (DRE). 

Poslední způsob využijete v případě, že už máte v souboru uložený rozpracovaný projekt 
z minule. Soubor otevřete pomocí volby v menu Soubor položka Otevřít. Otevřou se vám 
všechny rozpracované diagramy. K hlavnímu ER diagramu může být k dispozici historie 
změn, pokud jste si ji minule přáli uložit. Následně můžete pokračovat v práci jedním z výše 
popsaných způsobů. 

Editace ER diagramu 

V programu je použita při zakreslování diagramu notace, která je popsána v kapitole 2.2 v této 
práci. 

Vytvo ření 

Po spuštění programu se vytvoří nový soubor pro vytváření ER diagramu. Nový soubor lze 
také vytvořit kdykoliv pomocí menu Soubor položka Nový. Pokud byly ve stávajícím souboru 
provedeny nějaké změny, budete před otevřením nového souboru dotázáni, zda chcete změny 
uložit. Jestliže chcete vytvořit nový soubor pro návrh nového ER diagramu, zmáčkněte 
v dialogu, který se vám otevře, rovnou tlačítko Dokončit. 

Nyní je možno přidat a umístit entity a vztahy. Entity  lze přidávat po aktivování módu 
přidávání entit pomocí menu ER diagram položka Přidávat entity. Od tohoto okamžiku se po 
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každém kliknutí myší na volné místo na pracovní ploše vytvoří nová entita. Vytváření entit se 
deaktivuje opětovným výběrem položky z menu nebo klávesou Escape. Dvojklikem myši na 
obrázku entity se otevře dialog pro editaci entity (obrázek B - 4), v němž je možné si 
prohlédnout či editovat logický a fyzický název entity a hlavně její atributy. 

Propojit entity pomocí vztahů je možné dvěma způsoby. Snazší je použití Automatického 
propojení. Při něm je nejprve nutno vybrat z menu ER diagram položku Přidávat vztahy 
(ikony v nástrojové liště budou vypadat jako situace a na obrázku B - 2). Poté každé kliknutí 
myší na volné místo pracovní plochy způsobí přidání vztahu na místo, kam bylo kliknuto.  

 

Obrázek B - 2 Příklady možnosti výběru ikon při vytváření vztahů 

Nový vztah se zároveň automaticky propojí s nejbližšími dvěma entitami, pokud existují. Ty 
jsou před položením vztahu zvýrazněny žlutou barvou. Sledujte tedy už před přidáním vztahu 
žlutě zvýrazněné entity a vztah položte tak, aby byli zvýraznění požadovaní účastníci vztahu. 
I přes zvýraznění lze stále rozpoznat, zda je entita označená. Vytváření vztahů se deaktivuje 
opětovným výběrem položky z menu nebo klávesou Escape. 

Vytvořená automatická propojení můžete následně zrušit v dialogu pro editaci vztahu 
(obrázek B - 5), který se otevře po dvojkliku myší na obrázku vztahu. V části dialogu nazvané 
Účastníci vztahu najdete vedle názvu každého účastníka tlačítko Smazat, které smaže 
propojení entity se vztahem. 

Když vám automatické propojení nevyhovuje nebo chcete propojit vztahem více než dvě 
entity, nezbývá než použít druhého, tzv. Ručního způsobu propojování. K jeho použití je 
potřeba předem rozmístit nejen potřebné entity, ale i vztahy. Pro vytvoření vtahu musíte mít 
vybranou v menu ER diagram pouze položku Přidávat vztahy. Nesmí být zaškrtnuta žádná 
z položek Propojovat přímkou a Propojovat lomeně (situace b na obrázku B - 2). Pokud je 
v dialogu Nastavení nastaveno, že se má preferovat automatické propojení, jedna z těchto 
položek se automaticky zaškrtne spolu s položkou Přidávat vztahy. Každé kliknutí na volné 
místo na pracovní ploše pak vytvoří nový vztah, který se nepropojí s žádnou entitou. 

Nyní jestliže chcete propojit určitou entitu a vztah, vyberte jednu z položek Propojovat 
přímkou (viz obrázek B - 2 případ c) a Propojovat lomeně (na stejném obrázku případ d, 
nesmí být vybrána žádná jiná položka). Poté klikněte na entitu, přesuňte se nad vztah, od 
entity k myši by se měla natahovat propojovací čára. Propojení se vztahem dokončete 
kliknutím na vztah. Propojování můžete zrušit pomocí klávesy Escape nebo klikem pravým 
tlačítkem myši. Skutečnost, zda si vyberete propojení přímkou nebo lomeně, má vliv pouze na 
to, jaký styl čáry se bude mezi entitou a vztahem vykreslovat. 

V případě, že chcete změnit typ  již vytvořené propojovací čáry, znovu propojte příslušný 
vztah s entitou druhým typem čáry. Nevidíte-li nikde poblíž čáry vztahu zápis kardinality, 
zkuste změnit typ propojující čáry na přímou. V případě lomené čáry, která má celou jednu 
část lomené čáry schovanou pod některým z objektů, nemusí být kardinality viditelné. Při 
propojování lomenou čarou můžete pomocí kliknutí na volné místo na pracovní ploše změnit 
orientaci lomené čáry. V případě ISA hierarchie nelze změnit lomený styl čáry. Změnit typ 
všech čar najednou lze pomocí funkce v menu ER diagram položka Změnit typ čar. 

 



 81 

Self relace 

Chcete-li vytvořit vztah mezi dvěma stejnými entitami, je nutné použít vlastní (self) relaci. 
Pro její vytvoření klikněte na entitě pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vytvořit self 
relaci. Vznikne obrázek vztahu, dvojklikem na něm aktivujete dialog pro editaci vztahu. 
V tomto dialogu je vhodné změnit názvy rolí. Pro odlišení dvou stejných entit v jednom 
vztahu je nutné zadat pro každou z entit jiný název role. Role jsou pak zapsány vedle 
propojujících čar mezi entitou a vztahem (obrázek B - 3).  

 
Obrázek B - 3 Příklad self relace s názvy rolí 

V případě změny typu čáry u self relace se před dokončením objeví jednoduchý dialog, ve 
kterém budete dotázáni, kterou z čar chcete změnit. Program nedovoluje vytvořit ternární self 
relaci. 

ISA hierarchie 

ISA hierarchie je způsobem vyjádření dědičnosti v ER diagramu. Jestliže chcete vytvořit ISA 
hierarchii pro určitou zdrojovou entitu, klikněte na entitě pravým tlačítkem myši a vyberte 
příkaz Vytvořit ISA hierarchii. Vznikne obrázek vztahu, který je připojen k entitě čárou se 
šipkou (obrázek 2.4). 

Pro připojení existující entity k ISA vztahu tak, aby se stala v hierarchii potomkem, se 
používá Ruční propojení entity se vztahem, které je popsáno v části o vytváření ER diagramů. 
Je respektováno pouze propojení lomenou čárou. 

Editace entity 

Entity lze libovolně přemísťovat tažením myši. Pro editaci informací o entitě otevřete dialog 
pro editaci vlastností entity (obrázek B - 4). Kromě dvojkliku na obrázku entity lze dialog 
vyvolat také z kontextového menu entity, které se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši. 

Každá entita má dva názvy. Název (logický název) se využívá všude při editaci schématu. 
Doporučuje se zde uvádět název, který entitu dostatečně názorně popíše. V Názvu pro 
databázi se pak ještě nahradí speciální znaky včetně mezer podle nastavení uživatele a název 
se použije ve výsledném SQL skriptu jako součást názvů tabulek a atributů. Po zadání Názvu 
se pokaždé upraví Název pro databázi podle pravidel, která se nastavují v dialogu Nastavení. 
Můžete si vybrat různé způsoby zkrácení názvu a zvolit, zda chcete odstranit diakritiku. 

Významnou částí dialogu je záložka Sloupce obsahující tabulku se všemi atributy  entity. 
Každý řádek představuje jeden atribut. Způsob setřídění atributů můžete změnit kliknutím na 
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záhlaví sloupce, podle kterého chcete atributy setřídit. Nový atribut vytvoříte kliknutím do 
prvního následujícího prázdného řádku. U atributu lze specifikovat následující informace: 

• PK - říká, zda má být atribut pro entitu identifikační. Všechny atributy, které mají 
zaškrtnuto PK, budou po převodu do relačního modelu součástí primárního klíče; 

• Název - název atributu; 
• Datový typ - datový typ atributu můžete vybrat z množiny typů, která se dá změnit 

v dialogu nastavení. Výchozí množina datových typů obsahuje: integer, float, char, 
varchar, date. Po vybrání datového typu varchar budete dialogem vyzváni k zadání 
maximální délky řetězce; 

• Not Null - je-li zaškrtnuto, atribut nesmí mít hodnotu Null; 
• Defaultní hodnota - výchozí hodnota pro atribut; 
• Několikanásobný - je-li zaškrtnuto, může být jedné entitě přiřazeno více hodnot 

tohoto atributu. Při převodu vede na samostatnou tabulku. 

 

Obrázek B - 4 Dialog pro editaci entity 

Atribut, který je součástí primárního klíče, nesmí obsahovat hodnoty Null. Zaškrtnete-li tedy 
sloupec PK, zaškrtne se také Not Null. Atribut také nemůže být součástí primárního klíče 
a zároveň mít zaškrtnutý sloupec Unique, protože Unique se týká pouze jednotlivých atributů, 
které nejsou součástí primárního klíče. 

Tlačítko Smazat označené smaže všechny atributy na vybraných (modře podsvícených) 
řádcích. 

Atributy se automaticky vykreslují  na vhodné místo v okolí obrázku příslušné entity. Jejich 
pozici nelze přímo nijak změnit. Atributy pouze uhýbají před propojujícími čarami a ostatními 
vztahy a entitami, pokud mají kam. Tato funkčnost odstiňuje uživatele od zdlouhavého 
umísťování jednotlivých atributů. 

Na další záložce s názvem Unique můžete pro entitu nastavit, které sloupce nebo skupiny 
sloupců mají obsahovat unikátní hodnoty, tedy tzv. unique constrainty. Ty vlastně tvoří 
kandidátní klí če entity. Obrázek B - 9 může posloužit jako ilustrativní obrázek, záložka 
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u entity vypadá podobně a navíc jednodušeji. V levé horní části dialogu jsou vypsány názvy 
existujících kandidátních klíčů. Po kliknutí na konkrétní kandidátní klíč se ve spodní části 
objeví jeho detaily, tj. z jakých sloupců se skládá. Můžete měnit jeho název a účastnící se 
sloupce pomocí jejich zaškrtnutí. Podobně se vytvoří nový kandidátní klíč zadáním názvu 
a vybráním příslušných sloupců. Na závěr je nutné zmáčknout tlačítko Uložit. Vybraný klíč 
můžete také smazat pomocí tlačítka Odstranit. 

Některé entity mají identifikátor složen nejen ze svých atributů, ale jejich identifikátor 
obsahuje také identifikátor jiných entit. Identifika ční závislost entity na jiné entitě lze 
vyjádřit zaškrtnutím vztahů, přes které je původní entita identifikována, v bílém obdélníku v 
pravé části dialogu. Vztahy jsou v tomto obdélníku nabízeny pouze tehdy, je-li na straně 
původní entity v příslušném vztahu kardinalita (1,1). 

Editace vztahu 

Podobně jako entity lze editovat také vztahy. Spolu s posouváním obrázku entity nebo vztahu 
se posouvají také propojující čáry. Polohu propojujících čar nelze změnit přímo. Jejich poloha 
a směr je dána umístěním entity a vztahu, které čára propojuje. Také hodnoty kardinalit 
a názvy rolí se vypisují automaticky podle polohy čáry.  

Pro editaci informací o vztahu otevřete dialog pro editaci vlastností vztahu (obrázek B - 5). 
Kromě dvojkliku na obrázku entity lze dialog vyvolat také z kontextového menu vztahu, které 
se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši. 

 

Obrázek B - 5 Dialog pro editaci vztahu 

Problematika názvů a atributů je stejná jako u entit. Jediný rozdíl je v menším počtu sloupců 
v tabulce atributů, protože u vztahů nemá smysl uvažovat identifikující atributy. Chybí tedy 
sloupce PK a Unique. U vztahů taktéž nejsou podporovány několikanásobné atributy. 

V dialogu se dají změnit hodnoty kardinalit  účastníků vztahu. Dvojice čísel tvořící 
kardinalitu plní funkci minima a maxima, příslušná kardinalita je umístěná ve stejném řádku 
jako příslušná entita. Vedle dvojice polí pro zadávání kardinalit leží pole pro editaci názvu 
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role. V této části dialogu lze také zrušit připojení jednotlivých entit ke vztahu tlačítkem 
Smazat ležícím na stejném řádku jako název entity. 

Obrázek B - 5 ukazuje příklad, kdy kardinalita (0,1) u entity Zaměstnanec znamená, že ke 
každému Zaměstnanci existuje žádná nebo jedna Kancelář, do které Zaměstnanec patří. 
Opačně, v každé Kanceláři sídlí žádný nebo několik (n) Zaměstnanců (kardinalita (0,n)). 

 

Obrázek B - 6 Ukázka využití rolí vztahů 

Pokud existuje více vztahů mezi stejnými entitami, dají se pomocí rolí ovlivnit názvy atributů 
přenesených z jedné entity do druhé. Příklad ukazuje obrázek B - 6. U entity Kurz 
představující například jazykový kurz se eviduje rozmezí úrovně znalostí studentů 
navštěvujících tento kurz. Do entity Úroveň z ní vedou dva vztahy a po přenesení atributů by 
se bez použití rolí v tabulce objevil dvakrát sloupec id. Pojmenováním rolí můžete přímo 
určit názvy, jak chcete, aby se přenesené sloupce jmenovaly. Takže výsledná část skriptu 
vypadá takto:  

CREATE TABLE Kurz ( 
id      Integer      NOT NULL, 
maximalni_uroven      Integer      NOT NULL, 
minimalni_uroven      Integer      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Kurz PRIMARY KEY (id), 
CONSTRAINT fk_Kurz_Uroven FOREIGN KEY (maximalni_uroven) REFERENCES Uroven(id), 
CONSTRAINT fk_Kurz_Uroven1 FOREIGN KEY (minimalni_uroven) REFERENCES Uroven(id)); 
 
 

Označování objekt ů 

Přesouvání objektů a také jejich kopírování, mazání a vyjímání se týká vždy všech 
označených objektů. Označených objektů může být více najednou. Jak se dají objekty 
označit? Jeden objekt označíte jednoduše kliknutím na jeho obrázek. Označení se projeví 
změnou barvy obrázku.  

Jestliže chcete vybrat objekty ze souvislé oblasti schématu, klikněte levým tlačítkem a táhněte 
myší. Pod myší by se měl vykreslovat obdélník kreslený přerušovanou čarou. Tlačítko myši 
pusťte, jestliže je v obdélníku celá oblast, kterou jste chtěli vybrat. Výběr souvislé oblasti 
funguje jen tehdy, není-li klik myší spojen s nějakou akcí, tj. není-li aktivován mód přidávání 
entit ani vztahů. 

Jestliže už je něco označeno a chcete přidat další označený objekt, klikněte myší na nově 
označovaný objekt spolu se stiskem klávesy Shift. Můžete také spolu se stiskem klávesy Shift 



 85 

přidat souvislou oblast způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Pomocí klávesy Shift lze 
rovněž odznačovat objekty, jsou-li momentálně označeny. 

Vlastnosti diagramu 

Každý správný ER diagram by měl mít uvedeno, kdo je jeho autorem či ke kterému projektu 
patří. K zadávání metadat o schématu slouží dialog Vlastnosti diagramu. Můžete zde také 
zjistit datum a čas vytvoření a také poslední změny diagramu. Dialog vyvoláte pomocí menu 
ER diagram položka Vlastnosti. Jestliže jednotlivé položky vyplníte a při převodu do SQL 
zaškrtnete volbu Přidat komentáře, objeví se tyto informace ve výsledném skriptu. 

Kontrola schématu 

Již při vytváření schématu se kontroluje, zda jsou všechny názvy objektů, atributů a roli 
jedinečné. Přitom pro názvy atributů a rolí stačí, že jsou jedinečné v rámci entity nebo vztahu, 
ke kterým přísluší. Také se kontroluje, zda nejsou v diagramu nespárované vztahy, které 
vedou jen do jedné nebo žádné entity. 

Identifika ční vztah lze vytvořit jen v případě, že je u vztahu na straně závislé entity 
kardinalita (1,1). Při existenci identifikačního vztahu tuto kardinalitu nelze změnit. Krátce 
před převodem do SQL skriptu se pak kontroluje, zda každá entita má identifikační atribut 
nebo aspoň identifikační vztah a zda identifikační vztahy netvoří orientovaný cyklus.  

Zavedení ISA hierarchie s sebou přináší další kontroly. Kontrolujeme, zda platí, že členy 
ISA hierarchie kromě zdrojového členu nemají vlastní identifikátor. Zároveň nesmí mít žádná 
entita více zdrojů ISA hierarchie a potomek v ISA hierarchii nesmí být identifikačně závislý. 

Kontrola se provádí automaticky před každým převodem do relačního modelu. Můžete ji také 
vyvolat pomocí menu ER diagram položka Zkontrolovat. Případné chyby se objeví v 
plovoucím okně Výsledky kontroly. 

Transformace schématu do rela čního modelu 

Když máte aspoň část schématu hotovou a schéma projde kontrolou, můžete ho převést do 
relačního modelu. To provedete buď zobrazením záložky Databázový model, což automaticky 
vyvolá kontrolu diagramu a převod do relačního modelu, nebo vygenerováním SQL skriptu.  

SQL skript po zadání do konkrétního databázového klienta vytvoří příslušné tabulky v 
databázi. Dialog pro převod do SQL (obrázek B - 7) vyvoláte vybráním položky Převést do 
SQL v menu ER diagram. 

Dialog obsahuje tři záložky. V záložce Obecné pomocí tlačítka Vybrat vyberete název 
souboru, do kterého se výsledný skript uloží. Převod můžete provést, i když nevyberete žádný 
výstupní soubor. Výsledek se vždy vypíše také do záložky Výsledný skript, ve které je 
podporováno zvýraznění syntaxe SQL. Je-li zaškrtnuto Přidat SQL komentáře, budou do 
výsledného skriptu přidány komentáře pro oddělení částí skriptu, čas vygenerování a také 
informace z dialogu Vlastnosti diagramu. Pole Přidat skript pro smazání tabulek doplní na 
začátek skriptu část, která obsahuje příkazy pro smazání všech vytvářených tabulek. Volba 
Pojmenovat primární a cizí klíče přidá do skriptu pojmenování primárních a cizích klíčů 
vygenerovanými názvy. 
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Obrázek B - 7 Vybrané záložky z dialogu pro Převod do SQL 

Databázový diagram 

Při transformaci ER diagramu do relačního modelu se vytváří také databázový diagram. Tento 
diagram je rovněž meziproduktem zpětné transformace z databáze (viz následující kapitola). 
Databázový (DB) diagram (viz obrázek B - 8) je vždy přístupný ve stejnojmenné záložce 
a graficky zobrazuje relační model. Pokaždé při zobrazení této záložky je proveden převod 
z ER diagramu, tak aby zobrazený DB diagram přesně odpovídal hlavnímu ER diagramu. 

 

Obrázek B - 8 Sbalený a rozbalený DB diagram 

Každá tabulka je zobrazena jako obdélník se zaoblenými rohy obsahující v základní sbalené 
podobě jen název tabulky. Pomocí menu DB diagram položka Rozbalit se dají značky tabulek 
zvětšit tak, že obsahují i názvy sloupců. Pokud je sloupců hodně, nemusí být zobrazeny 
všechny. Sloupce tvořící primární klíč jsou uvedeny jako první a jsou označeny ikonou 
žlutého klíče. Pomocí zelené šipky jsou označeny sloupce, z nichž vede cizí klíč. U sloupce 
může být přítomna i kombinace obou těchto ikon, což se týká sloupce, který je zároveň 
primární i cizí klíč. V případě potřeby je možné značky zase sbalit přes menu DB diagram 
položka Sbalit. 
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Značky tabulek jsou propojeny pomocí modrých čar, které znázorňují cizí klíče mezi 
tabulkami. Po najetí myši nad čtvereček, který se nachází na čáře, se objeví tooltip nápověda 
ukazující název cizího klíče a názvy sloupců, mezi kterými vede. Čtverečky mohou být na 
čáře i dva, pokud mezi tabulkami vedou cizí klíče oběma směry. Všechny sousměrné cizí 
klíče jsou sdružené dohromady do jednoho čtverečku. 

Práce s databázovým diagramem probíhá podobně jako s ER diagramem. Je možné objekty 
označovat (získají červené orámování) nebo jimi posouvat. Po dvojkliku myši na obrázku 
tabulky se otevře dialog, který slouží pro zobrazení a změnu detailů tabulky. Dá se změnit 
název tabulky, její sloupce, kandidátní i cizí klíče. Do DB diagramu naopak není možné 
přidávat tabulky, protože viditelný diagram má odpovídat hlavnímu ER diagramu. V DB 
diagramu také není podporována operace kopírování a vkládání a undo, ty slouží jen 
hlavnímu ER diagramu. 

 

Obrázek B - 9 Dialog pro editaci tabulky 

Obrázek B - 9 ukazuje záložku pro editaci cizích klíčů tabulky. Zbývající dvě záložky jsou 
velice podobné záložkám formuláře pro editaci entity. Navíc záložka pro unique integritní 
omezení je jen jednodušší podobou této zobrazené záložky.  

V levém horním rohu se nachází seznam existujících cizích klíčů. Vyberete-li některý z nich 
(tak jako je na obrázku vybrán první cizí klíč), vyplní se ostatní pole tak, aby odpovídaly 
tomuto klíči. Sloupce, které tvoří cizí klíč můžete vybrat v seznamu v horní části. Tamtéž je 
také zobrazena cílová tabulka a kandidátní klíč, na který cizí klíč vede. Ve spodní části jsou 
pak zobrazeny dvojice sloupců, jak si navzájem odpovídají. Pomocí šipek vpravo dole se dá 
měnit jejich pořadí. V levé části dole lze cizí klíč přejmenovat nebo odstranit. Chcete-li 
vytvořit nový cizí klíč, je nutné v seznamu vlevo nahoře vybrat řádek Vytvořit nový, pak 
vyplnit ostatní pole a nakonec zmáčknout tlačítko Uložit. 

Zpětná transformace z databáze (DRE) 

Program umožňuje vytvořit ER diagram k existující databázi. Pro získání potřebných 
informací o databázi se program musí k databázi připojit, což je možné jen pro databáze 
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podporovaných typů. Množinu podporovaných databází lze rozšířit dodáním nebo 
doprogramováním dalších knihoven do adresáře DB v instalačním adresáři. Ten obsahuje 
knihovny implementující rozhraní IDbAccess pro jednotlivé databáze. Více o rozhraní je 
uvedeno v podkapitole Podpora dalších databází. 

DRE se zahájí pomocí menu Soubor položka Reverzní inženýrství Otevře se dialog, ve 
kterém ponechte zaškrtnutou volbu Vytvořit ER model z existující databáze. Ze seznamu 
podporovaných databází vyberte požadovaný typ databáze a doplňte údaje do předvyplněného 
přihlašovacího řetězce. V přihlašovacím řetězci je třeba vyplnit všechny položky, např. pokud 
necháte u MS SQL Serveru název databáze prázdný, dojde k připojení k testovací databázi 
Master. 

Pomocí tlačítka Test připojení můžete vyzkoušet správnost přihlašovacího řetězce a funkčnost 
připojení. Zmáčknutím tlačítka Další přejdete k dalšímu kroku v průvodci reverzním 
inženýrstvím. 

Nastavení rozsahu DRE 

Další formulář (obrázek B - 10) slouží k nastavení, které všechny části se mají v algoritmu 
provést. Do levé části formuláře se načte seznam tabulek v pořadí od nejdůležitějších tak, jak 
to určil program podle několika kritérií. Obecně čím více sloupců, řádků a cizích klíčů tabulka 
má, tím je považována za důležitější. Dále DRE probíhá jen pro deset nejdůležitějších 
tabulek. To je proto, aby se výsledný ER diagram, který nakonec vznikne, dal nakreslit 
přehledně. Tu část databázového nebo ER diagramu, která z těchto vybraných důležitých 
tabulek vznikne, nazýváme důležitý model.  

 

Obrázek B - 10 Možnosti nastavení algoritmu v průvodci DRE 

V pravé části formuláře se nacházejí volby, pomocí kterých můžete ovlivnit rozsah provádění 
algoritmu. Algoritmus může vyhledat primární klíče (PK) u těch tabulek, které nemají 
primární klí č. Primárním klíčem se stane jeden z kandidátních klíčů, které jsou nalezeny 
následujícím způsobem: pro všechny tabulky se vyhledají všechny n-tice  (n <= 3) sloupců, 
pro které platí, že hodnoty v těchto sloupcích jsou unikátní. Pokud takto pro tabulku získáme 
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více kandidátních klíčů, je pro primární klíč vybrán takový, na který vede cizí klíč, nebo 
pokud ani to není jednoznačné, tak ten, který obsahuje nejméně sloupců.  

Tato volba nazvaná Najít PK u těch tabulek, které nemají PK je ve výchozím nastavení 
zapnuta. Další volby nejsou na začátku vybrány, protože za předpokladu, že máme databázi 
s definovanými cizími klíči (což zjistíte pohledem do tabulky vlevo), by tyto volby způsobily 
zbytečně dlouhé provádění algoritmu. Navíc by mohlo dojít k vygenerování cizích klíčů, které 
ve skutečnosti neexistují (viz níže). 

Volba Dohledat cizí klíče u všech tabulek vyvolá hledání všech možných cizích klíčů na 
základě dat. Prohledávají se dvojice všech kombinací n-tic sloupců (n <= 3), mezi kterými by 
mohl vést cizí klíč. Pokud tomu data ve sloupcích odpovídají a množina dat z první 
kombinace je podmnožinou dat z druhé kombinace, našli jsme cizí klíč. V databázích, které 
používají jednotné identifikační sloupce u všech tabulek (např. sloupec id obsahující 
přirozená čísla), je tato volba nebezpečná v tom, že nejspíše najde i větší množství 
neexistujících cizích klíčů. 

Proto je doporučeno použít šablonu pro název cizích klíčů, pokud jsou sloupce klíčů 
pojmenovány podle nějakého pravidla. Šablona podporuje syntaxi regulárních výrazů tak, jak 
je definována pro jazyk C#, a také speciální symboly pro odkazy na určitý podřetězec názvu 
cílové tabulky nebo cílového sloupce. Ty lze do výrazu přidat použitím stejnojmenných 
tlačítek. Příkladem takové šablony může být řetězec vyplněný na obrázku B – 10, který se dá 
rozdělit na tyto tři části: 

• w* - říká, že název sloupce může začínat libovolným řetězcem; 
• %t(2,0) - definuje podřetězec názvu cílové tabulky, kdy z názvu odebereme první dva 

znaky (druhé číslo v závorce říká, kolik znaků se má odebrat od konce řetězce); 
• id - název sloupce je ukončen řetězcem “id”. 

Této šabloně tedy vyhovuje například název sloupce “dochazkaPosluchacId” nebo 
“posluchacId” (u databázových sloupců většinou nezáleží na velikosti písmen). Takový 
sloupec je v tabulce t_dochazka a vede z něj cizí klíč na tabulku t_posluchac. 

Další volba Dohledat kandidátní klíče u všech tabulek vyhledá kandidátní klí če výše 
popsaným způsobem a zařadí je mezi už existující kandidátní klíče tabulek. Pokud je zároveň 
vybrána i předchozí volba, uplatní se při provádění algoritmu nejdříve tato druhá volba. To je 
přesně účel poslední volby nazvané Kompletní algoritmus, která nahradí zapnutí obou 
předchozích. 

Průběh DRE 

Další dialog v průvodci ukazuje průběh hledání klíčů. Po jejich nalezení je sestrojen 
databázový model a průvodce lze v tuto chvíli ukončit pomocí tlačítka Ukončit. Výsledkem 
v tomto případě bude pouze databázový model. Příslušný ER model může být vytvořen 
později pomocí volby v menu Nástroje položka Vytvořit ER diagram. 

Je ale také možné rovnou pokračovat dále ve vytváření ER modelu pomocí tlačítka Další. 
V posledním dialogu můžete sledovat průběh provádění jednotlivých kroků algoritmu. Během 
provádění můžete být dotázáni, zda se určité tři entity dají propojit terciálním vztahem, tedy 
vztahem, který definuje souvislost těchto tří entit. Pokud odpovíte záporně, zůstanou entity 
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propojeny dvěma binárními vztahy. Po potvrzení tlačítkem Dokončit se vykreslí důležitý ER 
diagram obsahující entity vzniklé z důležitých tabulek. 

Můžete měnit zobrazení ER diagramu a procházet jím, jak je popsáno v následujících 
podkapitolách. V záložce Databázový model se také objevil databázový diagram, ze kterého 
důležitý ER diagram vznikl. Provedete-li v ER diagramu jakoukoliv změnu, promítne se při 
přepnutí záložek změna také do DB diagramu, a to tak, že jsou přímo posuzovány jednotlivé 
změny. Nedochází tudíž k vygenerování celého DB diagramu od počátku tak, jak to je při 
převodu do relačního modelu, protože tento DB diagram by se od původního téměř jistě lišil. 
I přesto je k dispozici funkce jednorázového vrácení zpět, pokud promítnutí změn neproběhlo 
úplně podle vašich představ. Dá se provést pomocí menu Úpravy položka Zpět. 

Zobrazení diagram ů 

Nově vzniklé diagramy jsou nakresleny v kruhovém rozložení. Rozložení aktuálně 
zobrazeného diagramu můžete změnit pomocí jedné z položek v menu Rozložení. K dispozici 
je ještě stromové a náhodné rozložení. U hlavního ER diagramu lze tento proces překreslení 
vrátit zpět pomocí operace undo. 

Program se snaží sám určit vhodné vzdálenosti mezi objekty. Pokud vám nevyhovují, můžete 
využít položek Oddálit od sebe a Přiblížit k sobě v menu Rozložení. Ty způsobí nové 
překreslení diagramu ve zvoleném tvaru rozložení, ale s novými vzdálenostmi objektů. 

Procházení ER diagramem 

Po provedení DRE se zobrazí jen důležitá část ER diagramu. Pro prohlížení dalších částí ER 
diagramu existují dvě funkce. První umožňuje zvětšit samotný hlavní ER diagram o další 
vrstvu entit. Vyvolá se v menu ER diagram položka Rozšířit o další vrstvu. Pokud není 
označena žádná entita, bude nový diagram obsahovat všechny entity, do kterých se dá dostat 
jedním krokem ze všech entit stávajícího diagramu. To ale někdy může diagram zvětšit do 
takové míry, že se stane nepřehledný. V takovém případě se dá využít funkce Undo, která 
vrátí diagram do stavu před zvětšením. Před rozšířením se také dají označit jen určité entity, 
následné provedení rozšíření pak přidá sousedy jen těchto označených entit. 

 

Obrázek B - 11 Značky pro průchod ER diagramem 

Aby se dalo snadno zjistit, kterým směrem se diagram ještě může rozšiřovat, jsou obrázky 
entit v důležitém ER diagramu doplněny o značky (obrázek B - 11). Červený křížek znamená, 
že všichni sousedé této entity už jsou obsaženi v aktuálním grafu. V případě zelené šipky je 
jasné, že při rozšíření z této entity dojde k přidání minimálně jedné entity. Některé entity 
nemusí mít žádnou značku, a to tehdy, když se neví, zda k rozšíření dojde, nebo ne. Tyto 
značky se samy aktualizují jen při nakreslení a rozšíření ER diagramu, v ostatních případech 
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si můžete nechat vykreslit aktuální značky pomocí menu ER diagram položka Obnovit značky 
rozšíření. 

Druhá funkčnost slouží k vytváření detailních pohledů na jednotlivé entity. Detailní pohled 
vytvoříte pomocí kontextového menu dané entity vybráním položky Vytvoř detailní pohled. 
To způsobí vytvoření nové záložky, na které se objeví ER diagram obsahující danou entitu ve 
svém středu a všechny její sousední entity včetně propojujících vztahů. Tento detailní diagram 
lze dále rozšiřovat o další vrstvy. Objekty v něm se dají přemísťovat nebo rozložit do jiného 
tvaru tak, jak bylo popsáno v předchozích odstavcích. Když už detailní diagram 
nepotřebujete, uzavřete ho pomocí křížku umístěného v hlavičce záložky. 

Podpora dalších databází 

Program v základní verzi obsahuje podporu pro databáze MS SQL Server, Oracle 10g 
a Firebird. Pokud chcete provádět reverzní inženýrství z databáze, která není mezi 
podporovanými, můžete si podporu své vlastní databáze doprogramovat v .NET jako 
implementaci připraveného rozhraní. Proto nyní následuje popis, jak s rozhraním pracovat. 

Rozhraní je zkompilováno do knihovny IDbAccess.dll, která se nachází v adresáři DB 
v instalačním adresáři. Zkompilovanou knihovnu podporující přístup k nové databázi je třeba 
přidat do adresáře DB v instalačním adresáři společně s případnými dalšími knihovnami, které 
jsou potřeba. 

Rozhraní obsahuje: 

• vlastnost pro čtení dbName - název databáze, pro kterou je knihovna určena, bude 
zobrazen uživateli; 

• vlastnost pro čtení emptyConnString - předvyplněný připojovací řetězec, který uživatel 
doplní konkrétními údaji; 

• metodu TestConnection - bere jako parametr připojovací řetězec a jejím úkolem je 
ověřit, zda se s tímto řetězcem dá úspěšně připojit k databázi. Jestliže se povedlo 
připojit, vrací true, jinak false; 

• metodu ExecuteScalar - slouží k volání dotazů na databázi. Má tyto parametry: 
• požadovaný dotaz; 
• boolean hodnotu, zda se jedná o vnořený dotaz - jestliže se jedná o vnořený 

dotaz, je třeba u některých databázových serverů připojit na konec řetězec as 
SubTable (název subtabulky je libovolný). 

Metoda vrací odpověď databázového serveru. Všechny dotazy, které budou 
pomocí této metody volány, vrací jen jednu hodnotu, ne celý řádek. Názvy 
sloupců a tabulek jsou v dotazu ohraničeny dvojicemi znaků [% a %], aby se 
zamezilo problémům, pokud název je pro danou databázi klíčovým slovem. Před 
provedením dotazu v databázi je nutno nahradit tyto dvojice příslušnými 
speciálními znaky pro escape případné sekvence klíčových slov. 

• metodu GetTables – vrací informace o tabulkách v podobě seznamu instancí třídy 
Table, která je v knihovně také definována. Instance třídy se vytvoří pomocí 
konstruktoru, který vyžaduje jako parametr název tabulky. K přidávání informací 
o sloupcích tabulky slouží dvě přetížení funkce AddColumnToTable: 

• jednodušší z nich očekává jako parametry název sloupce a datový typ; 
• složitější dostává navíc informace o integritních omezeních sloupce:  

• zda je sloupec Not Null; 
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• zda je sloupec unique; 
• výchozí hodnotu sloupce (integritní omezení nazývané slovem 

default). Parametr pro výchozí hodnotu má datový typ string, výchozí 
hodnota se očekává v podobě tak, jak by se vytiskla do SQL skriptu 
pro vytváření tabulky. Jestliže sloupec výchozí hodnotu nemá, použijte 
hodnotu Null. 

• metodu GetRelationships – vrací informace o integritních omezeních tabulek v podobě 
seznamu instancí třídy IO_tab definované v knihovně. Třída obsahuje tyto položky: 

• PK_nazev – udává název primárního klíče; 
• PK – jsou zde definovány sloupce primárního klíče pomocí seznamu indexů 

sloupců, které tvoří primární klíč (indexy sloupců je nutné řadit vzestupně); 
• Unique - kandidátní klíče umístěné v kolekci typu Dictionary (protože na 

rozdíl od primárního klíče jich může být více). Klíč je tvořen seznamem 
indexů sloupců. Hodnotu tvoří název kandidátního klíče. Opět je nutné, aby 
indexy sloupců v seznamech byly seřazeny vzestupně. 

• FK – seznam instancí třídy Cizi_klic  pro uložení cizích klíčů. Jeden cizí klíč 
může vést mezi více sloupci. Jedna instance třídy slouží k uložení propojení 
mezi jednotlivými dvojicemi sloupců, takže pro reprezentaci jednoho cizího 
klíče může být potřeba vytvořit více instancí třídy Cizi_klic. Je ale nutno 
dodržet pravidlo, že položky seznamu patřící ke stejnému cizímu klíči musí 
být v seznamu za sebou. 

Instanci třídy Cizi_klic lze jednoduše vytvořit pomocí jejího jediného konstruktoru bez 
přímého přístupu k položkám třídy. Parametry konstruktoru jsou: 

• index sloupce, ze kterého vede cizí klíč, v rámci zdrojové tabulky; 
• odkaz na tabulku s informacemi o sloupcích cílové tabulky (je přístupná v příslušné 

instanci třídy Table jako vlastnost ColumnTable); 
• index sloupce, kam cizí klíč vede, v rámci cílové tabulky; 
• název cizího klíče – podle tohoto názvu se určí všechny instance třídy Cizi_klic, které 

patří k sobě; 
• index tabulky v rámci všech tabulek v databázi, do které cizí klíč vede. 

Uložení do souboru 

Pomocí menu Soubor položka Uložit nebo Uložit jako lze všechny existující diagramy (hlavní 
ER diagram, DB diagram a pohledy na ER diagram) uložit do jednoho souboru. Program se 
zeptá, zda chcete uložit také historii změn provedených na hlavním ER diagramu. Jestliže 
bude historie uložena, při příštím otevření souboru bude možné se vracet k minulým stavům 
diagramu nebo si prohlédnout pomocí plovoucího okna Historie změn animaci, jak diagram 
vznikal. 

Nechybí možnost uložení kteréhokoliv diagramu ve formě obrázku, což se provede pomocí 
menu Soubor položka Uložit jako obrázek. Obrázky je pak možno prohlížet nebo vytisknout. 
Na výběr jsou formáty BMP, GIF a vektorový formát EMF. Uloží se vždy jen taková část 
digramu, která obsahuje nějaké objekty. Do formátu BMP a GIF se diagram uloží přesně tak, 
jak ho vidíte na obrazovce, respektive jak byste ho viděli, kdybyste měli obrazovku větší než 
diagram. To znamená, že je zohledněno zvolené měřítko. 
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Podrobný popis pracovního prost ředí 
 
Menu a toolbar 

V horní části okna programu se nachází menu (obrázek B - 12), které obsahuje téměř všechny 
funkce programu. V menu nenajdeme jen položky pro přehrávání historie změn (dá se ovládat 
z plovoucího okna Historie změn) a funkce pro vytvoření ISA hierarchií, self vztahů 
a detailního ER diagramu, které je nutno vyvolat v kontextovém menu určité entity. 
Nástrojová lišta (toolbar) ležící pod menu představuje rychlý přístup k nejpoužívanějším 
položkám menu. Po najetí myši nad některou z ikon v toolbaru se objeví název ikony. Název 
je stejný jako položka v menu, která vykonává stejnou funkci.  

Nabídka Soubor obsahuje tyto položky: 

• Nový  - vytvoří nový prázdný soubor; jestliže jsou v aktuálně otevřeném souboru 
neuložené změny, program se uživatele dotáže, zda chce soubor uložit. 

• Otevřít  - otevře dialog pro otevření souboru, před otevřením se dotáže, zda chce 
uživatel uložit aktuální soubor. 

• Reverzní inženýrství - spustí průvodce reverzním inženýrstvím, který umožňuje 
vytvořit ER model z existující databáze. 

• Uložit  - uloží změny v souboru; jestliže soubor dosud nebyl uložen, zobrazí dialog 
pro výběr názvu souboru. 

• Uložit jako - zobrazí dialog pro výběr typu a názvu souboru, do kterého bude diagram 
uložen. 

• Uložit jako obrázek - uloží ER diagram do vámi zvoleného grafického formátu. 
• Konec - ukončí program, před ukončením se dotáže, zda chce uživatel uložit aktuální 

soubor. 

 

Obrázek B - 12 Menu z programu ERTOS s rozbalenými nabídkami  

Nabídka Úpravy obsahuje tyto funkce: 

• Zpět  - vrátí zpět poslední změnu; uchovávaná historie operací není omezená, tedy 
veškeré změny lze vrátit zpět. 

• Znovu  - znovu vykoná akci, která byla jako poslední vrácena zpět a ještě nebyla 
vykonána znovu; uchovávaná historie operací není omezená. 
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• Kopírovat, vložit, vyjmout, smazat - klasické operace pracující se schránkou Windows; 
akce se vždy týká objektů, které jsou označeny. 

Nabídka Zobrazení nabízí položky: 

• Zvětšit  - zvětší, zdetailní pohled  na diagram. 
• Zmenšit  - zmenší, zpřehlední ER diagram. 
• Okna - zde si může uživatel vybrat, která plovoucí okna chce mít zobrazeny. 
• Mřížka - aktivuje/deaktivuje zobrazení čar, podle kterých se zarovnává umístění 

objektů; v mřížce je zvýrazněn původní střed diagramu. 

Nabídka Rozložení je určena pro změnu nakreslení grafu diagramu: 

• Stromové, kruhové, náhodné – překreslí aktuálně viditelný diagram s rozložením do 
vybraného tvaru, dosavadní rozložení se tím ztratí. 

• Oddálit od sebe - zvětší vzdálenosti mezi jednotlivými objekty v diagramu, diagram se 
opticky roztáhne. 

• Přiblížit k sobě - zmenší vzdálenosti mezi jednotlivými objekty v diagramu, diagram 
se opticky smrskne. 

Nabídka ER diagram obsahuje funkce pro vytváření a editaci ER diagramu. Podrobnější 
informace lze získat v kapitole Editace ER diagramu. 

• Přidávat entity  - aktivuje mód přidávání entit. 
• Přidávat vztahy  - aktivuje mód přidávání vztahů. 
• Propojovat přímkou  - umožní propojovat entity a vztahy přímou čarou. 
• Propojovat lomeně  - umožní propojovat entity a vztahy lomenou čarou. 
• Zarovnat k mřížce - jednorázově zarovná všechny objekty ve schématu k mřížce. 
• Změnit typ čar - změní typ všech čar ve schématu z přímých na lomené a naopak. 
• Zkontrolovat diagram - provede kontrolu korektnosti schématu. 
• Vlastnosti - zobrazí dialog pro editaci informací o diagramu. 
• Rozšířit o další vrstvu - rozšíří ER diagram o další vrstvu entit sousedících 

s označenými entitami, je k dispozici jen v případě, že diagram vznikl zpětnou 
transformací z databáze. 

• Obnovit značky rozšíření – obnoví značky na obrázcích entit, které říkají, zda lze přes 
danou entitu diagram ještě rozšířit, tyto značky se ne vždy obnovují automaticky. 

Nabídka ER diagram je přístupná jen, pokud je aktivní hlavní ER diagram. V případě, že je 
aktivní databázový model, najdete v menu nabídku DB diagram obsahující pouze jednu 
položku pro rozbalení/sbalení obrázků znázorňujících tabulky. Rozbalená tabulka zobrazuje i 
názvy sloupců s ikonkami označujícími primární a cizí klíče. 

V nabídce Nastavení najdete: 

• Nastavení - otevře dialog pro nastavení aplikace. 
• Uložit nastavení - uloží nastavení do XML souboru, který si uživatel vybere. 
• Načíst nastavení - načte nastavení z XML souboru. 
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Nabídka Nástroje obsahuje vždy funkci pro vygenerování SQL skriptu nazvanou Vytvořit 
SQL skript. Může také obsahovat položku Vytvořit ER diagram, a to jen v případě, že 
provádíme reverzní inženýrství z databáze a aktivní je DB diagram. 

Při nejasnostech se může hodit poslední nabídka Nápověda. Položka Obsah otevře referenční 
příručku, která obsahuje informace o programu společně s názornými obrázky. Položka 
O programu informuje o verzi programu. 

Ovládání 

Program vyžaduje ovládání pomocí myši. Práci si však můžete urychlit použitím klávesnice. 
Mnohé položky v menu mají definovány klávesové zkratky. Odpovídající klávesy jsou 
v menu uvedeny vedle názvu položky. Kurzorové šipky posouvají označené objekty 
s přesností pixelu.  

Maximální velikost plochy diagramů není omezena. Avšak posuvné lišty se posouvají vždy 
jen v určitém rozsahu. Rozsah a tím i dostupnou plochu diagramu zvětšíte tažením objektů 
směrem ven z diagramu přes některý z okrajů. Dostupná plocha diagramu se začne tímto 
směrem plynule zvětšovat. Dalším nepřímým způsobem zvětšení je zmenšit  diagram tak, aby 
se do okna kromě diagramu vešlo i normálně nedostupné okolí diagramu a do tohoto okolí 
pak umístit objekt. Dostupná část diagramu se automaticky zvětší, aby obsahovala i tento 
objekt. Svislá posuvna lišta se ovládá také pohybem kolečka myši, současné zmáčknutí 
klávesy Shift posouvá obraz vodorovně.  

Plovoucí okna 

Plovoucí a vysouvací okna lze libovolně zasouvat, vysouvat nebo zrušit pomocí ikon v horní 
levé části okna. Zavřené okno otevřete pomocí menu Úpravy položka Okna. Tažením za 
titulkový pruh je lze přemístit k libovolnému okraji hlavního okna programu. Aplikace nabízí 
okna Objekty, Historie změn, Poznámky a Výsledky kontroly. Obrázek B - 1 znázorňuje 
plovoucí okna v levé a spodní části okna. 

Okno Objekty obsahuje seznam všech objektů aktivního diagramu řazených abecedně. Entity 
a vztahy jsou od sebe odlišeny barvou písma. Vybráním položky v seznamu dojde k označení 
objektu ve schématu a přesunutí pohledu na diagram tak, aby alespoň jeden z vybraných 
objektů byl vidět. V okně Objekty je podporován vícenásobný výběr, který způsobí výběr více 
objektů v diagramu. Dvojklik na objektu vyvolá dialog pro editaci vlastností objektu. Okno 
tedy slouží hlavně k rychlému vyhledání určitého objektu. Je užitečné také v případě, že se 
objekty překrývají a potřebujeme se dostat ke spodnímu z nich. Toho se dá dosáhnout také 
opakovaným kliknutím na horní objekt, postupně se budou ukazovat a označovat pod ním 
ležící objekty. 

Okno Historie změn umožňuje narozdíl od položek Zpět a Vpřed v menu Úpravy vracet zpět 
veškeré změny, které jsou v souboru pro hlavní ER diagram uloženy, tedy včetně těch, které 
proběhly před posledním otevřením souboru. Neméně důležitou funkcí je animované 
přehrávání tvorby tohoto ER diagramu.  

Pro provedení jednoho kroku v historii změn slouží červená tlačítka (obrázek B - 1 vpravo 
dole), černá tlačítka naopak posunou diagram úplně na začátek nebo na konec vývoje. 
V historii změn se dá přesunout do libovolného okamžiku nastavením pozice jezdce 
umístěného pod tlačítky.  
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Pro spuštění přehrávání vývoje diagramu zmáčkněte zelené tlačítko. Přehrávání se spustí 
z aktuálního umístění, takže pro přehrání celého vzniku diagramu je nejprve třeba stisknout 
černé tlačítko pro návrat na začátek. Rychlost přehrávání je určena pozicí jezdce ve fialovém 
panelu a lze ji plynule měnit i během přehrávání. V průběhu přehrávání nelze provádět 
s diagramem žádné operace, přehrávání však lze přerušit, a to opětovným stiskem původně 
zeleného tlačítka. 

Okno Poznámky je tvořeno textovým polem, do kterého si můžete sepsat své poznámky. Ty 
budou uloženy společně s diagramy tak, aby byly při příštím otevření souboru k dispozici. 

Okno Výsledky kontroly slouží k jedinému účelu, a to k vypisování chyb zjištěných při 
kontrole korektnosti schématu. 

Nastavení 

Dialog pro změnu nastavení aplikace lze vyvolat z menu Nastavení položka Nastavení. Dialog 
obsahuje několik záložek (obrázek B - 13 ukazuje některé z nich). 

Záložka Vzhled umožňuje nastavit barvy, druh a barvu písma a šířku čar pro většinu částí 
diagramu. Po vybrání objektu ze seznamu v levé části dialogu je možno měnit nastavení jeho 
grafických vlastností v pravé části dialogu. Vlevo dole se pak objevuje ukázka výsledného 
vzhledu. Zaškrtnutí položky Antialiasing vyhlazuje šikmé čáry a písmo na úkor sotva 
znatelného zpomalení vykreslování diagramu. 

 

Obrázek B - 13 Vybrané záložky dialogu Nastavení 

Jestliže zaškrtnete Preferovat automatické propojování vztahu s entitami na záložce Ovládání, 
dojde pokaždé při kliknutí na ikonu vztahu v nástrojové liště k současnému stisku ikony pro 
vytváření čar, a to konkrétně té, která byla naposledy stisknuta. Volba Při vytvoření objektu 
otevřít dialog pro editaci způsobí, že se ihned po každém vytvoření entity nebo vztahu otevře 
dialog, ve kterém je možno změnit název objektu a další vlastnosti. Zaškrtnutí možnosti 
Zarovnávat středy objektů ke mřížce zaručí, že od této chvíle každý nový objekt nebo 
posouvaný stávající objekt bude zarovnán ke mřížce. Zaškrtnutí této možnosti usnadní tvorbu 
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rovných propojujících čar. Pro zarovnání stávajícího diagramu zvolte v menu ER diagram 
položku Zarovnat ke mřížce. 

Záložka Názvy pro DB obsahuje několik voleb týkajících se úprav názvů entit, vztahů 
a jejich atributů a rolí před jejich zařazením do výsledného SQL skriptu. Úpravy jsou žádoucí, 
aby skript bylo možné použít přímo v databázovém systému.  

Volba Odstranit diakritiku způsobí, že při převodu všech pojmenování na názvy pro databázi 
bude odstraněna diakritika. V části Speciální znaky v názvech si můžete vybrat, co se má stát 
s mezerami, pomlčkami a tečkami v názvech při převodu názvů entit, vztahů, atributů a rolí 
na názvy pro databázi. Pojmenování jednotlivých možností jsou dostatečně vysvětlující. Před 
každý název tabulky může být nakonec přidána určitá předpona. Pokud chcete přidat 
předponu, napište ji do příslušného pole dialogu. Předpona se započítává do maximální délky 
názvu pro zkracování názvů.  

Volba Zkrátit název například na 15 znaků způsobí, že délky všech identifikátorů ve skriptu 
nebudou delší než 15 znaků. Po zkrácení se znovu kontroluje unikátnost názvů a případně se 
názvy upraví očíslováním. Můžete si vybrat ze dvou způsobů, jak názvy zkracovat:  

1) Způsob Umazávat celá slova odpředu nebo odzadu zkracuje u tabulek jména tak, aby se 
zachoval hlavně název objektu, ze kterého tabulka vznikla a u atributů umazává předpony tak, 
aby byl zachováno původní jméno atributu.  

2) Možnost Zkrátit poměrně všechna slova ponechá ze všech slov takovou část, jejíž délka je 
úměrná původní délce slova. Tedy krátká slova zmizí úplně.  

Poslední záložka umožňuje přizpůsobit datové typy, z nichž se při editaci objektů vybírá 
datový typ atributů. Sady datových typů jsou uloženy v xml souborech v adresáři Pluginy 
v instalačním adresáři. Adresář po instalaci obsahuje předdefinované sady pro určité 
databázové servery, ale můžete si samozřejmě vytvořit další xml s vlastními datovými typy. 
Struktura vytvořeného xml souboru musí odpovídat přiloženému dtd souboru. Také se můžete 
inspirovat už existujícími xml soubory. 
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Příloha C – SQL skript vygenerovaný z programu ERtoS   

Jedná se o SQL skript vygenerovaný z ER diagramu na obrázku 6.2 použitý pro test 
v kapitole 6.1.1. Skript byl vygenerován bez SQL komentářů a bez příkazů pro smazání 
tabulek.  

CREATE TABLE Dokument ( 
ISBN      Varchar(20)      NOT NULL, 
Nazev      Varchar(80)      NOT NULL, 
Nakladatelstvi      Varchar(60)      DEFAULT 'Albatros'  NOT NULL, 
Rok_vydani      Date, 
Cena      Float, 
CONSTRAINT pk_Dokument PRIMARY KEY (ISBN)); 
 
CREATE TABLE Oddeleni ( 
ID      Integer      NOT NULL, 
Nazev      Varchar(60)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Oddeleni PRIMARY KEY (ID)); 
 
CREATE TABLE Osoba ( 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
Jmeno      Varchar(40)      NOT NULL, 
Prijmeni      Varchar(40)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Osoba PRIMARY KEY (Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE Zamestnanec ( 
Zakladni_plat      Integer      NOT NULL, 
Pracovni_doba      Integer      NOT NULL, 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Zamestnanec PRIMARY KEY (Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_Zamestnanec_Osoba FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Osoba(Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE Knihovnice ( 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
Oddeleni_ID      Integer      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Knihovnice PRIMARY KEY (Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_Knihovnice_Zamestnanec FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Zamestnanec(Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE Ctenar ( 
dluh_celkem      Float      NOT NULL, 
dluh_aktualni      Float      NOT NULL, 
upominka      Integer      NOT NULL, 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Ctenar PRIMARY KEY (Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_Ctenar_Osoba FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Osoba(Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE Bezny_zamestnanec ( 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Bezny_zamestnanec PRIMARY KEY (Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_zamestnanec_Zamestnanec FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES 
Zamestnanec(Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE Vyplatnice ( 
mesic      Date      NOT NULL, 
dnu_v_praci      Integer, 
dovolena      Integer, 
nemocenska      Integer, 
premie      Integer, 
celkovy_plat      Integer      NOT NULL, 
socialni      Integer, 
zdravotni      Integer, 
dan      Integer, 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Vyplatnice PRIMARY KEY (mesic, Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_Vyplatnice_Zamestnanec FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Zamestnanec(Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE Kniha ( 
Dokument_ISA_ISBN      Varchar(20)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Kniha PRIMARY KEY (Dokument_ISA_ISBN), 
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CONSTRAINT fk_Kniha_Dokument FOREIGN KEY (Dokument_ISA_ISBN) REFERENCES Dokument(ISBN)); 
CREATE TABLE Casopis ( 
Cislo      Integer      NOT NULL, 
Datum      Date      NOT NULL, 
Dokument_ISA_ISBN      Varchar(20)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_Casopis PRIMARY KEY (Dokument_ISA_ISBN), 
CONSTRAINT fk_Casopis_Dokument FOREIGN KEY (Dokument_ISA_ISBN) REFERENCES Dokument(ISBN)); 
 
CREATE TABLE je_registrovan_v ( 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
Oddeleni_ID      Integer      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_je_registrovan_v PRIMARY KEY (Rodne_cislo, Oddeleni_ID), 
CONSTRAINT fk_registrovan_v_Ctenar FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Ctenar(Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_registrovan_v_Oddeleni FOREIGN KEY (Oddeleni_ID) REFERENCES Oddeleni(ID)); 
 
CREATE TABLE vypujcka ( 
od      Date      NOT NULL, 
do      Date      NOT NULL, 
Dokument_ISBN      Varchar(20)      NOT NULL, 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_vypujcka PRIMARY KEY (Dokument_ISBN, Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_vypujcka_Dokument FOREIGN KEY (Dokument_ISBN) REFERENCES Dokument(ISBN), 
CONSTRAINT fk_vypujcka_Ctenar FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Ctenar(Rodne_cislo)); 
 
CREATE TABLE ma_rezervovano ( 
od      Date      NOT NULL, 
do      Date      NOT NULL, 
Dokument_ISBN      Varchar(20)      NOT NULL, 
Rodne_cislo      Varchar(10)      NOT NULL, 
CONSTRAINT pk_ma_rezervovano PRIMARY KEY (Dokument_ISBN, Rodne_cislo), 
CONSTRAINT fk_rezervovano_Dokument FOREIGN KEY (Dokument_ISBN) REFERENCES Dokument(ISBN), 
CONSTRAINT fk_rezervovano_Ctenar FOREIGN KEY (Rodne_cislo) REFERENCES Ctenar(Rodne_cislo)); 
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Příloha D – Ukázka ER diagram ů vytvo řených pomocí DRE 
První obrázek ukazuje důležitý ER diagram po prvotním provedení DRE. Druhý obrázek 
ukazuje téměř celý ER diagram vzniklý z předchozího ER diagramu rozšířením. 
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