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Abstrakt
Táto práca opisuje návrh riešenia a implementáciu synchronizácie dát medzi databázami.
Rozšírenie programu ProGenealogy poskytuje import dát z relačnej databázy a neskôr ich
export do súboru GEDCOM. Python konzolová aplikácia umožňuje import dát z GEDCOM
súboru do Neo4j databázy. Rozšírenie ProGenealogy bolo implementované v jazyku C++
a frameworku Qt.

Abstract
This theses describes the design of a solution and the implementation of data synchroni-
zation between two databases. The ProGenealogy extension provides the import of data
from a relational database and export to a GEDCOM file. The Python console application
implements data import from a GEDCOM file into Neo4j database. The ProGenealogy
extension was implemented in C ++ and Qt framework.
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Kapitola 1

Úvod

Genealógia v dnešnej dobe nabrala na popularite a každým dňom rastie počet ľudí, ktorí
sa zaujímajú o svoj pôvod. Vďaka tomuto záujmu majú používatelia čoraz väčší výber
aplikácií, ktoré môžu použiť pri zostavovaní svojho rodokmeňu. Program ProGenealogy bol
vyvinutý ako diplomová práca na Fakulte informačných technológií VUT v Brne.

Táto práca opisuje riešenie rozšírenia programu ProGenealogy o synchronizáciu dát
z databázy. Zámerom tohto rozšírenia je zjednodušený import dát z už existujúcej data-
bázy a vkladanie osôb do programu aj bez použitia GEDCOM súboru. Program nedispo-
nuje žiadnou pamäťou na uloženie dát po zatvorení aplikácie, ale všetky sú exportované
do GEDCOM súboru.

V druhej časti tejto práce je opísaná implementácia konzolovej Python aplikácie pre
import dát z GEDCOM súboru do grafovej databázy. V tejto implementácii bola použitá
Neo4j databáza, ktorá je jednou z popredných grafových databáz.

V úvodnej časti práce je napísaná teória, ktorá slúži najmä ako úvod do problematiky
a pre lepšie porozumenie implementácie. V kapitole 3 je opísaný postup, akým bolo pristu-
pované k vývoju daných rozšírení. V prvej časti je opísaný návrh rozšírenia ProGenealogy
a v druhej pokračuje opisom návrhu Python aplikácie.

V ďalšej kapitole 4 je opísaná výsledná implementácia a vzhľad aplikácie. Pred záverom
je zhodnotený výsledok implementácie v testovaní. Testovaná bola rovnako funkčnosť ako
aj časy a rôzne nesprávne vstupy a zachytenie prípadných chýb.

V poslednej kapitole je opísané zhrnutie celkového výsledku práce a možný postup
vývoja do budúcna.
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Kapitola 2

Teoretický úvod k databázam

Databázy sa v súčasnom svete používajú na rôznych miestach , či už od jednoduchého ukla-
dania dát zamestnancov, mobilných aplikácií až po zložité štatistické informačné systémy.
Databázy si našli od ich počiatku široké možnosti využitia a taktiež si prešli inováciami.
Medzi jedny z pomerne novších patria napríklad aj grafové databázy, ktoré budú opísané
v druhej polovici tejto kapitoly.

Dáta, informácia a poznatok
Tieto tri základné pojmy úzko súvisia s databázami a ich návrhom. Dáta sú fakty, alebo
čísla, ktoré samé o sebe nemajú význam. Sú atomickou jednotkou databáz a po ich spraco-
vaní z nich dokážeme získať informácie. Ako príklad by mohli byť uvedené čísla pri meraní
fyzikálnych pokusov, či zoznam ulíc v meste. Pri neuvedení kontextu týchto čísel čitateľ ne-
vie, ako správne porozumieť týmto nameraným hodnotám. Správne uloženie dát a vzťahov
medzi nimi, ich teda premieňa na zmysluplné informácie, ktoré môžeme využiť a ďalej in-
terpretovať. Po následnom spracovaní výsledných informácií môžeme tieto poznatky využiť
ďalej. [4]

Obr. 2.1: Spracovanie informácií

Databáza
Databáza je organizovaná zbierka dát, ktorá je uložená logickým spôsobom pre ľahké in-
terpretovanie ich významu. Databázy sú v dnešnom svete dôležité pre ukladanie informácii
a neskôr ľahkej filtrácii a prístupu ku veľkým počtom informácií. Databázy, ako aj pri iných
odvetviach, nabrali na svojej popularite práve vďaka ich veľkému podnikateľskému a ko-
merčnému využitiu. Základným spôsobom získavania informácii z databázy sú takzvané
dotazy. V nich sa špecifikuje druh informácií, ktorý je hľadaný.

Vďaka moderným technológiám a ich vývoju sa tento proces ukladania a hľadania dát
mnohonásobne zefektívnil. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, popri popularizovaní
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využitia počítačov, začali firmy myslieť na zvýšenie potenciálu ukladania dát v elektronickej
podobe. Medzi prvé dátové modely patrí napríklad CODASYL (Conference on Data System
Language). Podľa databázových modelov sa rozdeľujú do týchto skupín[10]:

∙ Sieťové databázy

∙ Hierarchické databázy

∙ Relačné databázy

∙ Objektové databázy

∙ Grafové databázy a iné

Správne navrhnutá databáza by mala mať možnosť zdieľania medzi viacerých používateľov.
Dáta po ukončení práce nad nimi by mali byť trvalé, validné, konzistentné, zabezpečené a
naopak, nemali by byť redundantné[4].

ACID
Všetky správne navrhnuté databázy by mali splňovať tieto štyri zásady:

∙ Atomicity (Atomicita)- Buď sú vykonané všetky operácie transakcie, alebo žiadna.
V prípade neúspechu jednej z častí teda nenastane narušenie konzistencie dát.

∙ Consistency (Konzistencia)- Transakcie sa vykonávajú izolovane a teda aj pred aj
po jej vykonaní sa nenachádza v in-konzistentnom stave

∙ Isolation (Izolácia)- Každá transakcia je vykonávaná v izolácii a to teda pri vykonávaní
viacerých transakcií naraz, sa druhá začne buď pred alebo po ukončení inej nikdy nie
počas.

∙ Durability (Trvalosť)- Po ukončení operácií nad dátami sú uložené, zmenené a naprí-
klad pri páde systému ostanú aj naďalej uložené.[4]

SRBD
SRBD je skratka označujúca Systém riadenia bázy dát, alebo po anglicky DBMS (Data-
base management system). Tento softvér sa používa na definíciu, vytváranie a spravovanie
databáz. Pomocou SRBD komunikujú užívatelia s databázou a taktiež v ňom môžeme vi-
dieť logické uloženie dát, ktoré bežný používateľ nevidí. Tento software je nainštalovaný
na serveri databázy, ale taktiež aj na počítači správcu databázy a iných pokročilých uží-
vateľov. Nepriamymi používateľmi SRBD sú napríklad aj koncový používatelia aplikácie s
prístupom do databázy[11].

2.1 Relačné databázy
Základným stavebným kameňom relačných databáz sú tabuľky, alebo inak nazvané aj entity,
v ktorých sú uložené dáta. Pojem tabuľka však nevyhovuje exaktnému matematickému
vyjadrovaniu a preto ju pre matematickú definíciu pomenujeme ako reláciu[12], ktorá je
uvedená nižšie 2.1. Pojem záznam označuje jeden riadok tabuľky a pojem atribút stĺpec.
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Primárny kľúč je jedinečným identifikátorom záznamov v tabuľke a zvyčajne sa označuje
značkou PK a podčiarknutým textom. Cudzí kľúč označuje prepojenie s inou tabuľkou a
vyjadruje hodnotu jej primárneho kľúča na jednoznačnú identifikáciu záznamu. Oba typy
kľúčov sú jedným zo základných stavebných kameňov vzťahov medzi dátami uloženými v
tabuľkách a neskorším dotazovaním sa na ne. Medzi tabuľkami vzniká taktiež viac druhov
kardinalít relácií. Vzťah 1:1 vyjadruje, že každý záznam v tabuľke č.1 má práve jeden vzťah
so záznamom v tabuľke č. 2. Vzťah 1:N vyjadruje, že záznam z tabuľky č.1 má viac vzťahov
zo záznamami v tabuľke č. dva, avšak naopak to neplatí. Ako vhodné príklady môže byť
uvedený záznam v inventári o tom, ktorému zamestnancovi patrí konkrétna jedna stolička a
ktorý vedúci má pod sebou rôzny počet zamestnancov, pričom tí majú iba jedného vedúceho.

Definícia relácie
"Nech 𝐷1, 𝐷2, ..., 𝐷𝑛 sú množiny atomických hodnôt označované ako domény. Relácia (da-
tabázová) na doménach 𝐷1, 𝐷2, ..., 𝐷𝑛 je dvojica 𝑅 = (𝑅,𝑅*), kde 𝑅 = 𝑅(𝐴1 : 𝐷1, 𝐴2 :
𝐷2, ...𝐴𝑛 : 𝐷𝑛) je schéma relácie, kde 𝐴𝑖(𝐴𝑖 ̸= 𝐴𝑗 pre 𝑖 ̸= 𝑗) značí meno atribútu defi-
novaného na doméne 𝐷𝑖, a 𝑅* ⊆ 𝐷1𝑥𝐷2𝑥...𝑥𝐷𝑛 je telo relácie. Počet atribútov n relácie
se označuje stupeň relácie, kardinalita tela relácie m = |R*| sa označuje kardinalita relá-
cie. Schému relácie zapisujeme často zjednodušene v tvare 𝑅(𝐴1, 𝐴2..., 𝐴𝑛) Príklad schémy
tabuľky takto definovanou reláciou by bol zapísaný v tvare Študent(ID, meno, priezvisko,
email, adresa) viď obrázok 2.2"[12].

Obr. 2.2: Tabuľka Študent

MySQL
MySQL je open source relačný systém riadenia databáz založený na SQL(Structure Qu-
ery Language). MySQL je v súčasnosti veľmi populárny a často využívaný napríklad pri
webových aplikáciách. Je podporovaný viacerými operačnými systémami ako Windows a
Linux. Knižnice na komunikáciu so serverom sú dostupné v jazyku C++, v ktorom bol aj
implementovaný program ProGenealogy. Možným bezpečnostným rizikom, pri komuniká-
cii klienta so serverom sú takzvané SQL injekcie (SQL injection). Tieto útoky sú založené
na zámernom vkladaní SQL kódu, kde používateľ vkladá isté parametre dotazu na server
a teda môžu nastať napríklad pri prihlasovaní sa do systému. Vložený kód môže potenci-
onálne zamazať tabuľky, získať informácie o používateľoch a spôsobiť iné nechcené správanie
serveru.
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Grafové databázy
Grafové databázy a systémy spĺňajú rovnako ako tie relačné základné podmienky a to ACID
(viď 2) a CRUD. CRUD znamená Create (Vytvárať), READ (Čítať), Update (Aktualizovať),
Delete (Zmazať) a všetky tieto metódy používa pri správe databázy. Grafové databázy sú
zväčša používané pre transakčné systémy. Príkladom takéhoto systému sú databázy, ktoré
uchovávajú záznamy firiem ako napríklad informácie o zamestnancoch, produktoch a iné.
Pri týchto databázach je dôležité rozdelenie na menšie časti a dostatočná abstrakcia nad
dátami. Grafové databázy sa stávajú čoraz populárnejšími v dnešnej dobe. V porovnaní
s relačnými databázami, v grafových je možné vzťahy medzi entitami zobraziť oveľa pre-
hľadnejšie. Podstatnou výhodou je odstránenie komplexnosti cudzích kľúčov pri spájaní
tabuliek v zložitých racionálnych databázach. Cudzie kľúče si vyžadujú dobré navrhnutie a
aj správu počas chodu databázy na ich správne fungovanie. Aj napriek tomu, že vyjadrujú
vzťah medzi položkami dvoch tabuliek, tento vzťah nie je vždy na prvý pohľad zrejmý. Túto
komplexnosť v grafových databázach odstraňujú priame vzťahy medzi entitami, prípadné
prepojenie medzi viacerými a teda na prvý pohľad zreteľnými vzťahmi medzi nimi. Ako
príklad môžeme uviesť okolie bodu Zákazníka a teda všetky hrany, ktoré smerujú k jeho
objednávkam.

Dotazovanie informácií z grafickej databázy prebieha pomocou traverzovania (prechodu)
grafom. Takýto prechod môže byť orientovaný, alebo aj nie. Medzi vrcholmi vznikajú často
slučky pri vzťahoch ako napríklad partneri, rodičia a deti a iné.

Obr. 2.3: Graf G

Graf
Grafy sú v matematickom ponímaní usporiadaná dvojica G = (V,E). Je to teda súbor vrcho-
lov a hrán medzi nimi. Pričom V a E nie sú prázdnymi množinami a V označuje vrcholy,
alebo body grafu a E označuje hrany, prechody medzi nimi. Medzi základné dva druhy
hrán patria orientované a neorientované hrany, ktoré sa značia šípkami. Grafové databázy
sú založené na prechodoch grafmi a aj inými matematickými pojmami ako napríklad okolie
bodov a ďalšie. Graf nemá počiatočný a koncový bod, ako napríklad spájaný zoznam. Grafy
sú dobrou vizuálnou pomôckou hlavne pri ukazovaní významných vzťahov medzi entitami.
Pre graf G kde V = {1,2,3,4,5,6} a E = {{1,2},{2,4},{3,5}} zobrazený na obrázku 2.3.
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Obr. 2.4: Graf rodiny

Neo4j
Neo4j je grafová databáza, ktorej najväčšou výhodou je zobrazenie dát a vzťahov nad nimi
pomocou vrcholov (uzlov) a hrán medzi nimi[3]. Vďaka týmto vzťahom sa v grafových
databázach nemusia používať spájacie tabuľky, ale vzťahy sú priamo naznačené hranami.
Neo4j poskytuje svoju plnú funkcionalitu aj v open source verzii a aj práve preto bola táto
databáza využitá pri implementácii tejto práce.

Dotazovacím jazykom Neo4j databázy je Cypher. Rovnako ako SQL je aj tento jazyk
deklaratívny a tak poskytuje dostatočnú abstrakciu nad dátami pre používateľa. Jazyk
je veľmi intuitívny a podrobne zdokumentovaný. Ukážky dotazovania na členov rodiny sú
priložené v prílohách C. Neo4j je dostupný na operačnom systéme Windows aj Linux a tak
bola zachovaná súčasná kompatibilita s oboma systémami.

Obr. 2.5: Rozdiel medzi relačnou a grafovou databázou

Ďalšie grafové databázy
V súčasnosti existuje už veľké množstvo grafových databáz, z ktorých si môžu vývojári
vybrať. Medzi najpopulárnejšie patrí napríklad aj ArangoDB, ktorý podporuje aj ucho-
vávanie súborov. Ďalšie grafové databázy sú napríklad IBM Graph, Cayley, Cassandra,
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DataStax a iné. Vzhľadom na výkon sú pre menšie projekty vhodné aj ich Open Source
verzie, avšak mnohé z nich majú aj podporu pre veľké firmy. Jedným z iných kritérií môže
byť napríklad jazyk implementácie, podporované systémy a podpora ovládačov k rôznym
programovacím jazykom. Neo4j bol vybraný pre jeho popredné umiestnenia vo viacerých
hodnoteniach databáz, hlavne pri hodnoteniach funkčnosti samotných grafových databáz
bez ukladania súborov a ďalších rozšírení. Neo4j je taktiež so súčasne najpoužívanejších
grafových systémov riadenia bázy dát[2].

2.2 Genealógia
Genealógia je pomocná historická veda, ktorá sa zaoberá rodovou postupnosťou jednotlivcov
a vzťahov medzi nimi, ktoré vyplývajú z ich rodového pôvodu.[7] Informácie o svojom
pôvode boli v minulosti veľmi dôležité. Na základe nich sa delila napríklad aj šľachta od
bežných obyvateľov. V súčasnosti, s ľahším prístupom ku elektronickým archívom, sa táto
veda môže tešiť z popularity aj medzi voľnočasovými genealógmi. Aj práve vďaka popularite
tejto vedy sa za posledné roky vytvorila veľa nových programov na vytváranie rodokmeňov.

Genealogické zdroje

Matriky sú jedným z najčastejších genealogických zdrojov, z ktorých sa pri pátraní po ro-
dinných príslušníkoch získavajú informácie. Informácie sú v nich rozdelené na záznamy o
narodení, sobášoch a úmrtiach. Pred civilnými matrikami tieto dáta zvyčajne uchovávala
cirkev.[8] V cirkevných matrikách sú tieto záznamy rozšírené o krsty, konfirmácie, sväté
prijímania a aj cirkevné pohreby. Pri zisťovaní širšej rodiny však môže nastať problém, na-
koľko živé záznamy sú stále širšej verejnosti neprístupné. V takých prípadoch môžu pomôcť
zdroje ako virtuálny cintorín prípadne pozemkové, katastrálne výpisy.

Vývod

Vývod je najobvyklejším spôsobom vykreslenia rodokmeňu a to od požadovanej osoby sme-
rom k rodičom, starým rodičom, prarodičom a tak ďalej. [6] Osoba, od ktorej a toto vykres-
lenie rodokmeňa odvíja sa nazýva proband. Tento druh výpisu sa neobmedzuje na pohlavie
a teda sú zobrazené obe rodové línie.

Rozrod

Rozrod zobrazuje zväčša mužskú líniu potomkov, ktorý nesú rovnaké priezvisko. Toto hľa-
danie začína od najstaršieho známeho predka a rozvíja sa smerom dolu k potomkom.[6]
V tejto línii sa môžu nachádzať aj potomkovia žien, ktoré si nezmenili priezvisko. V tomto
spôsobe vyhľadávania ľudí je možné pozorovať zrody a zániky priezvisk, prípadné chyby
v matrikách, ktoré viedli k zmenám mien. Ďalšie možnosti pátraní sú napríklad variácie
vyššie uvedených, alebo zobrazenia iba patriarchálnej, či matriarchálnej časti rodu.

Genealogické programy

V súčasnosti existuje množstvo programov na ukladanie osôb do rodokmeňov. Medzi ne pat-
ria napríklad Family Historian , Family Tree Maker, Roots Magic, My Heritage, Ancestery,
Rodokmen a iné. Mnohé z týchto možností poskytujú aj mobilné rozhrania, či synchroni-
záciu medzi zariadeniami. Najväčšiu popularitu medzi amatérskymi genealógmi majú ich
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webové rozhrania, na ktoré je možné sa pripojiť z ktoréhokoľvek zariadenia bez nutnosti in-
štalácie softvéru. Výhodou desktopových aplikácií je naopak možnosť práce aj bez internetu,
či uchovania dát iba na lokálnom počítači. Nevýhodou súčasných populárnych genealogic-
kých programov je nemožnosť ich úpravy na spárovanie s existujúcou databázou Perun a
taktiež aj vlastné doplňujúce štandardy, ktoré nie sú vždy navzájom kompatibilné. Aj na-
priek tomu, že mnohé aplikácie podporujú import a export GEDCOM súborov, nie je tak
u všetkých a tento vstupný formát bol zvolený za základný vstup a výstup aplikácií tejto
práce. Pri prieskumoch medzi používateľmi genealogických programov a vývoji ProGenea-
logy aplikácie[9] sa ukázalo, že mnohý používatelia sú zvyknutí práve na jeden program a nie
všetci sú ochotný prejsť na iné súčasné riešenia. Jedným z hlavných motivačných dôvodov
môže byť bezplatnosť programu, kompatibilita s Linux operačnými systémami, alebo lepšie
umiestnené prvky používateľského rozhrania programu. Každý z uvedených programov sa
líši napríklad aj v prístupe ku dátam. Na rozdiel od programu ProGenealogy, väčšina prog-
ramov napríklad uvádza iba jeden druh vkladania dátumov. Pri pátraní po starších osobách
sa však v niektorých prípadoch môžeme iba domnievať o presnom dátume a preto v prog-
rame ProGenealogy sa dá vybrať s možností označenia dátumy ako pravdepodobne pre,
po, presne a v časovom rozmedzí. Ďalšími odlišnosťami sú napríklad ukladania informácií
o tituloch osob, ich označenia v rodokmeni ako starší, mladší, či poradovým číslom a iné.
Na základe týchto detailov sa pri inch preferenciách potom môžu používatelia rozhodnúť aj
pre zmenu programu.

Obr. 2.6: Ukážka používateľského rozhrania MyHeritage

GEDCOM

GEDCOM (Genealogical Data Communication) je formát súboru vyvinutý Cirkvou Ježiša
Krista Svätých posledných dní. GEDCOM súbory sú čisto textové a slúžia na import a
export dát medzi rôznymi programami. Tento štandard bol vynájdený v roku 1984, avšak
najznámejšou verziou používanou doposiaľ, sa stala verzia 5.5 z roku 1996.
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Obr. 2.7: Ukážka GEDCOM súboru

Od tohto roku GEDCOM nepodstúpil žiadne oficiálne zmeny štandardu až do konca
roku 2019, kedy vyšla nová oficiálna verzia 5.5.1. Podporuje čítanie staršej verzie a zároveň
prináša nové vylepšenia. Medzi ne patrí napríklad značka typu EMAIL, WWW pre uloženie
webovej stránky, MAP pre záznam o mape, LONG a LATI pre uloženie konkrétneho bodu
na mapách. Tieto záznamy dopomáhajú k presnejšiemu uloženiu informácií, napríklad pri
zániku miest tak môže byť uložená presná historická poloha na mape [1]. Táto aktualizá-
cia prospeje kompatibilite medzi rôznymi programami, ktoré si do teraz vytvárali vlastné
neoficiálne štandardy podľa svojej potreby.

Každý riadok súboru má zvyčajne tri hlavné časti oddelené medzerou. Ukončenie tohoto
záznamu je znak konca riadku. Prvé číslo značí hĺbku záznamu, za ním nasleduje kľúčové
slovo, alebo značka a ako tretí údaj sú dáta. Ukážka 2.7 sa dá slovne prečítať ako záznam
o osobe s identifikačným číslom jeden, meno Victoria, priezvisko Hanover, titul kráľovná
Anglicka a pohlavie žena. Úroveň záznamu dva naznačuje, že pokračuje a doplňuje ten
predošlý. Napríklad po značke narodenia v úrovni dva je zapísané miesto a dátum. Hlavné
tri druhy záznamov sú o osobe, rodine a zdrojoch informácií. Súbor sa začína reťazcom
0 HEAD, informáciami o vytvorení záznamov, autoroch a je ukončený reťazcom 0 TRLR.

ProGenealogy
Je program, vytvorený ako diplomová práca absolventky VUT Evy Navrátilovej. Tento
program spĺňa všetky dôležité vlastnosti genealogických programov a podporuje import a
export súborov GEDCOM. V rámci tejto práce je program rozšírený o synchronizáciu dát z
online databázy na školskom serveri Perun a exportom dát z programu do grafickej databázy.
Na obrázku 2.8 je ukážka programu a jeho hlavného okna. Program podporuje základné
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akcie nad genealogickými údajmi, spájanie rodín, ukladanie zdrojov informácií, vytváranie
genealogických stromov v grafickom prevedení a iné. V ľavej časti okna sa nachádza zoznam
načítaných osôb z importovaného GEDCOM súboru a v pravej detaily o zvolenej osobe.

Ako výhodu oproti iným programom môže byť uvedené vytvorenie kňaza svedkov ako
samostatný záznam / osobu a tým sa môže genealóg vyhnúť zbytočnému kopírovaniu týchto
mien. Ďalšou výhodou môžu byť manuálne zmeny pokročilejších používateľov v kóde na-
koľko sa jedná o OpenSource. Program má po vylepšení päť hlavých kariet. V prvej sa
nachádzajú osoby ako jednotlivci so všetkými detailnými informáciami v hlavnej časti okna.
Toto okno je rozdelené opticky na tri hlavné pod-časti. Prvá zobrazuje informácie o osobe
samotnej, v pravej časti sú zobrazené rodinné vzťahy a to rodičia a súrodenci a v spodnej
časti sú zobrazení partneri a deti jednotlivca. Druhá karta sú poznámky genealóga. V tre-
tej si používateľ vie vykresliť rodokmeň, rozrod a vývod označenej osoby. V štvrtej časti
sa nachádzajú zdroje informácií, ktoré sú pripojené k životným udalostiam ako narodenie,
sobáš, krst a iné.

Obr. 2.8: Ukážka programu ProGenealogy
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Kapitola 3

Návrh implementácie

V tejto kapitole, je opísaný návrh implementácie rozšírenia programu ProGenealogy o synch-
ronizáciu so serverom a následný import dát do aplikácie. V druhej časti textu je opísaný
export do grafovej databázy. V prvej časti navrhovania implementácie, do už vytvoreného
programu bolo oboznámenie sa so štruktúrami a triedami kódu, ktoré spracovávajú a zobra-
zujú informácie o jednotlivých ľuďoch, ich vykreslenie na obrazovku a import do programu.

3.1 Dôležité použité triedy ProGenealogy v rozšírení
V tejto časti sú popísané triedy, ktoré boli využité pri implementácii rozšírenia programu
a sú podstatnou súčasťou porozumenia návrhu a implementácie rozšírenia.

Trieda Kernel

Trieda Kernel, je hlavnou súčasťou jadra aplikácie. Je deklarovaná pri spustení programu
a existuje počas celého chodu aplikácie. Trieda má tri privátne ukazovatele na rozhrania
pre importovanie, exportovanie a triedu Record[9]. V rámci tejto práce bola deklarovaná
trieda Kernel až dva krát, pre jednoduchšie odlíšenie synchronizovaných ľudí od tých, ktorý
boli už v aplikácii načítaní. Nakoľko pri jej konštrukcii nie sú explicitne inicializované zdroje
pre import a export súborov, nie sú zbytočne nevyužité. Táto druhá trieda môže byť v bu-
dúcnosti využitá napríklad pre import druhého súboru a následné prepojenie a výber ľudí
do prvého GEDCOM súboru. Pribudol ukazovateľ na druhé záznamy, tiež typu Record, ale s
pomenovaním privátneho člena RecordSync. V druhej triede Kernel je následne do premen-
nej Record nakopírovaný ukazovateľ RecordSync. Tieto ukazovatele boli zmenené na typ
std::uniquepointer a to z dôvodu dynamicky alokovaných zdrojov. Nakoľko pri použití
new() sa musí práve raz zavolať deštruktor, bol tento spôsob implementácie návrhovo jed-
noduchší. Taktiež druhá trieda Kernel bola potrebná pre vykresľovanie detailov osôb v
karte synchronizácie. Všetky triedy, ktoré táto karta zobrazuje využívali zväčša funkciu
Record na získanie dát o používateľovi. Nakoľko import nových ľudí nie je priamo do nášho
načítaného súboru, ale iba do pamäte programu, bolo toto riešenie nevyhnutné.

Trieda Record a RecordRAM

Trieda Record vytvára rozhranie a trieda RecordRAM implementuje toto rozhranie. RecordRAM
sa skladá z privátnych atribútov, ktoré opisujú tento záznam o jednotlivcovi podobne ako

12



štandard GEDCOM. Podporné triedy tohto hlavného záznamu sú triedy Head, Individual,
Family, Submitter, SourceRecord, IdentifierFactory. Trieda Individual uchováva všetky
dáta, ktoré sú požadované pri osobe ako meno, adresu, povolanie, krátky opis náboženské
vierovyznania a vzťahy k iným osobám a rodinám. Trieda Submitter ukladá dáta o pris-
pievateľovi a trieda Family ukladá informácie o rodinách, partneroch a deťoch. Detailnejšie
informácie o daných triedach sa nachádzajú v diplomovej práci Ing. Evy Navrátilovej, ktorá
je uvedená v literatúre.

3.2 Návrh užívateľského rozhrania
K návrhu užívateľského rozhrania bolo pristupované s ohľadom a doterajší návrh aplikácie
a teda k minimálnemu zásahu vzhľadu, na ktorý sú už jeho používatelia navyknutí. Uží-
vateľské rozhranie, bolo viac krát prerobené a v tejto časti je zdokumentovaný výsledný
vzhľad aplikácie. Pri implementácii boli použité už vytvorené triedy aplikácie ProGenea-
logy, pre čo najmenšie zmeny vo vzhľade a funkcionality už existujúcich prvkov. V hlavnom
okne aplikácie pribudla karda Synchronizácie, ktorá je hlavným oknom tohto rozšírenia.

Trieda TabSync

Trieda TabSync implementuje grafické rozloženie rozšírenia programu o synchronizáciu.
V centrálnom okne aplikácie je vytvorená nová karta Sync. Jej rozloženie je rozdelené na
dva celky. V ľavej časti obrazovky sa nachádzajú dva zoznamy ľudí zobrazené pomocou
triedy IndividualList. Zoznam na ľavo zobrazuje ľudí, ktorí sú importovaní v programe a
pri exporte budú následne aj uložení. Pravý zoznam ľudí zobrazuje osoby synchronizované
s databázou. Tieto osoby sú po vypnutí programu zmazané, pokiaľ ich používateľ nevložil
do vytvoreného zoznamu ľudí na pravej strane. Druhou časťou okna, vpravo, sú dve detailné
karty osôb zobrazené pomocou triedy IndividualDetailSync. Pri výbere osoby v zozna-
moch sa na kartách zobrazia príslušné detaily. Na ľavej strane je osoba, do ktorej je možné
zlúčiť informácie z importovanej osoby. Používateľ má a výber dve možnosti, buď sa synch-
ronizovaná osoba vytvorí ako nová, alebo môže zlúčiť informácie do príslušnej existujúcej
osoby. Podmienky pri zlučovaní dát sú uvedené v implementačnej časti. Okno je rozdelené
triedami QSplitter a to zoskupením dvojice zoznamu ľudí a dvojice detailu osoby, predelené
stredovým rozdeľovačom. Celé okno bolo implementované ako responzívne a používateľ si
vie jednoducho zmeniť veľkosti požadovaných častí. Táto trieda je privátnym členom triedy
TabView rovnako ako aj ostatné karty. Pri spustení programu sa po zavolaní konštruktora
triedy TabView zavolajú konštruktory aj príslušných členov triedy. Pri jej konštrukcii sa
taktiež aj napájajú Qt signály. probandChangedonSync a probandChangedonSyncSec sú
signály, ktoré posielajú informácie o zmene dát na karte Sync. Tieto signály musia byť pre
ich funkčnosť prepojené naprieč všetkými triedami až po Kernel, kde sú spracované. Táto
trieda najčastejšie po spracovaní informácií vyšle signál update. Tieto funkcie sú implemen-
tované naprieč všetkými triedami grafického rozhrania a teda zmeny sa hneď vykreslia a
dáta na obrazovke aktualizujú.

Funkcia addedPerson

Táto funkcia je napojená na tlačidlo addedPerson v karte tabSync. Po prijatí signálu sa
zisťuje, či už bola daná osoba pridaná, alebo sa má vytvoriť. Táto podmienka zabezpečuje
aby sa pri opakovanom stlačení bola osoba iba synchronizovaná a nevytvárala nová. Toto
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riešenie bolo predpokladané ako viac očakávaný pri znovu stlačení tlačidla, nakoľko pri ge-
nealógii požadujeme vždy iba jednu osobu pri jej vkladaní do rodokmeňu. Toto párovanie
prebieha pomocou už skôr uložených identifikátorov databázy a ich príslušných identifiká-
torov v triede recordSync. Tu sú tieto mapy ešte doplnené o prebehnutú synchronizáciu
do časti record, kde sa dané záznamy už pri exporte ukladajú. Podobne ako predtým sú
namapované dva identifikátory, avšak pri tejto premennej je prvý identifikátor osoby v
premennej record a druhý v premennej recordSync.

Funkcia mergePerson

Funkcia načúva na signál, ktorý prichádza po stlačení tlačidla na spojenie osôb. Pri spájaní
sa vždy vytvorí nový záznam do zoznamu identifikátorov. Pri vývoji bolo predpokladané,
že časť údajov môže používateľ pridať ku viacerým osobám. Napríklad pri povolaní, alebo
zamestnaní tak nemusí prepisovať dané informácie, ale jednoducho ich priradí ku viacerým
osobám.

Funkcia copyPerson

Funkcia copyPerson je pomocnou funkciou pre vyššie uvedené operácie pridávania a spája-
nie používateľov pri synchronizácii. V C++ je možné využiť aj vstavanú funkciu std::copy,
ktorá skopíruje celý objekt, ale pri tejto triede Individual sa nedala využiť. Funkcia ko-
píruje osobu, ktorá je aktuálne v premennej probandSync a teda ktorá je vykreslená na
pravej strane okna karty Sync. Potom všetky reťazcové atribúty triedy skopíruje do novej
osoby. Pri kopírovaní identifikátorov iných tried bolo implementované iba kopírovacie triedy
Individual a Family. Do budúcna je priestor na rozšírenie karty synchronizácie rovnako
aj pre zdroje. Pri kopírovaní ďalších osôb sa kontroluje, či už osoba existuje. Ak nie vytvára
sa ďalšia osoba, ktorá je vzťahom pripojená k tej, ktorá bola určená. Takýmto sekundárnym
osobám, ktoré iba dotvárajú zvolenú osobu, sú nakopírované iba základné údaje a to celé
meno, dátumy narodenia, úmrtia, krstu a pohrebu a k tomu príslušné miesta. Akékoľvek
ďalšie osoby sú v tomto kroku zanedbané. Používateľ však môže dodatočne, ak má záujem
o tieto širšie dáta, importovať príslušnú osobu. V takomto prípade bude napárovaná na
osobu, ktorá už bola v predošlom kroku vytvorená.

Funkcia makePersonIds

Táto funkcia je pomocnou funkciou pri kopírovaní osôb. Jej úlohou je vložiť príslušný nový
identifikátor do mapy, dočasne zmeniť zvolenú probandSync osobu, jej nakopírovanie a
zmeny probandSync osoby na pôvodnú. Pri zmene premennej zobrazenej osoby používateľ
nič nespozoruje, pretože sa v tomto kroku nezavolá akcia obnovenia okna.

Triedy akcií
K už navrhnutej triede MenuBar, v ktorej sa nachádzajú všetky akcie menu, v hornej časti
okna, boli pridané tieto triedy. Trieda ActionSyncLogin deklaruje triedu WindowLogin
a toto okno je po stlačení menu otvorené. Trieda ActionSync, ktorej súčasťou je okno
Windowsync a je taktiež otvorené po stlačení. Pri spúšťaní programu sa všetky spomenuté
triedy skonštruujú a následne až pri obdržaní signálu na ukončenie aplikácie zničia. Táto
trieda implementuje funkcie na pozadí, ktoré synchronizujú databázu. Ak bol používateľ už
prihlásený
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Obr. 3.1: Trieda TabSync

Obr. 3.2: Triedy akcií ActionSync

Trieda WindowLogin

Táto trieda implementuje grafické rozhranie okna pre prihlasovanie do databáz a je zobra-
zená na obrázku 3.3. Obsahuje dve triedy QEditLine, pričom jedna z nich je nastavená
na vstup hesla. Ďalej sa v okne nachádzajú dve tlačidlá potvrdenie prihlásenia a zavretie
okna. Pri neúspešnom prihlásení sa v okne zobrazí správa o zlyhaní. Táto správa je zovše-
obecnená, aby prípadný útočník nemal konkrétnu informáciu o zlyhaní dotazu do databázy.
Pri úspešnom prihlásení do databázy je používateľ oprávnený synchronizovať vybrané osoby.
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Obr. 3.3: Trieda WindowLogin

Trieda Windowsync

Trieda implementuje grafické rozhranie okna pre synchronizáciu ľudí z databázy. V strednej
časti sa nachádza tabuľka ľudí, ktorí boli predom označení, že sa daný používateľ o ne
zaujíma. Tento krok sa vykonáva priamo na serveri databázy pri zadávaní záznamu o osobe.
V pravej časti okna sa nachádzajú tlačidlá prijatia, prípadne odmietnutia synchronizácie.
Tabuľka je naplnená funkciou fillTable(), ktorá je bližšie opísaná nižšie. Tabuľka má
štyri záhlavia. Prvé obsahuje checkbox pre výber možného importu. Dané osoby môžu
byť okamžite vložené do príslušného otvoreného genealogického súboru programu, alebo
prichystané na neskoršie zlučovanie informácii s už existujúcimi osobami a záznamami.
Ďalej nasleduje meno osoby, priezvisko a rok narodenia. Po prijatí sú prevedené zvolené
možnosti importu osob a okno je zatvorené. Používateľ je presmerovaný na kartu "Sync,
kde je možné zlučovať ľudí.

Po potvrdení osôb, ktoré chce používateľ synchronizovať sa na pozadí aplikácie označia
tieto osoby. Údaje o nich už boli skorším dotazom získané z databázy a sú pridané pomocou
funkcie addPersontoRecordSync. Všetky synchronizované osoby sú na počiatku pridané do
druhej Record triedy v rámci Kernelu, ktorá bola pomenovaná RecordSync. Táto trieda sa
po ukončení programu neexportuje. Používateľ si teda môže údaje iba prehliadnuť, spojiť s
už existujúcou osobou alebo vytvoriť danú osobu do svojho rodokmeňu.

Funkcia addPersontoRecordSync

Funkcia addPersontoRecordSync má prístup k už skôr urobenému dotazu do databázy. Pre
správne fungovanie tejto funkcie bol potrebný jednotný formát pri dotazovaní sa a vkladaní
informácií. Hodnoty, s ktorými funkcia pracuje sú závislé na poradí v akom boli vo výsledky
z databázy požadované. Pri akýchkoľvek zmenách v dotazovaní by mohla prestať pracovať.
Ak sa budúci vývojár teda rozhodne tento formát, ktorý tu bol uvedení zmeniť, musí zmeniť
aj príslušnú funkciu.

V dotaze sa nachádzali iba základné informácie o osobe ako meno, priezvisko, dá-
tumy svadby, narodenia, úmrtia a pokrstenia a taktiež príslušné miesta. Do premennej
recordSync sú vytvorené nové osoby a k nim nastavené tieto hodnoty. Pokiaľ je hodnota
nulová a nebol príslušný záznam spojený nenastavujú sa do danej informácie žiadne dáta.
Všetky id osôb sú uložené v mape, ktorá je privátnym členom triedy windowSync. Na prvej
pozícii tejto mapy sa nachádza identifikátor osoby z databázy a na druhej identifikátor
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vytvorený pri vkladaní a vytváraní novej osoby. Táto mapa sa potom ďalej využíva pri
vkladaní osôb blízkej rodiny.

Funkcia addPersonFamilytoRecordSync

Funkcia addPersonFamilytoRecordSync implementuje pridávanie informácií o rodine k
danému jednotlivcovi. Ak bola osoba potvrdená v tomto kroku sa k nej pridávajú ďalšie
informácie. Do databázy sú urobené dva dotazy. Spájacia tabuľka je navrhnutá tak, aby
v nej záležalo na poradí uvedených osôb. Aby sa vyhlo duplicitným záznamom a vzťahom
v danej tabuľke bol zavedený následovný formát. V lokálnej databáze boli uvedené štyri
druhy vzťahov. Mother_child, Father_child, partner a siblings. Pri vzťahu matky
a dieťaťa a otca a dieťaťa je na prvej pozícii person1 uvedený rodič a na druhej person2
dieťa. Akékoľvek ďalšie vzťahy sú potom odvedené od týchto atomických pomocou rodičov
rodičov alebo naopak detí ich detí. Tieto údaje sú opäť doplnené iba do dočasnej premennej
recordSync a po zatvorení programu sú stratené. Pri vytváraní sa všetky identifikátory
ukladajú do privátnej premennej triedy windowSyc, aby mohli byť znovu použité pri ďalšej
práce s nimi. Identifikátory, pod ktorými sú rodiny v databáze sa v triede Family nikde
neukladajú a preto bolo za potreby ich niekde uložiť. Po iterovaní nad všetkými pridanými
osobami a ich importu je už karta Sync pne pripravená na prácu s vytváraním a spájaním
osôb.

Obr. 3.4: Trieda WindowLogin

3.3 Rozšírenie databázy
V databáze je v súčasnosti veľké množstvo záznamov, o ktoré používateľ nemusí mať záu-
jem pri synchronizácii s programom. Na webovom rozhraní používateľ označí, či ho daný
záznam o osobe zaujíma a pri tejto akcii sa vytvorí nový záznam do tabuľky InterestedIn.
Primárnym kľúčom je id, ktoré je automaticky inkrementované a ďalej sú dva stĺpce s cu-
dzími kľúčmi. Prvý stĺpec user_id je id používateľa, ktorý označil záznam za zaujímavý a
druhý record_id o ktorý záznam sa zaujíma. Tretí stĺpec data_synchronized indikuje po
zmene dát nutnú aktualizáciu. Do databázy budú pridané príslušné triggers, ktoré túto
zmenu označia. Prístupový používateľ z programu ProGenealogy má vzhľadom na bezpeč-
nosť obmedzené práva iba na najnutnejšie operácie nad databázou a teda napríklad nemôže
meniť dáta v tabuľkách, vkladať ich a iné. Toto opatrenie je najmä kvôli prípadným poku-
som o zneužitie a poškodenie databázy. Pri vymazaní používateľa, alebo osoby sa záznamy
kaskádovo zmažú. Pre lokálny vývoj aplikácie bola navrhnutá databáza na uchovávanie ge-
nealogických záznamov podobná databáze na uchovávanie matričných dát. Dotazovanie do
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databázy bude uskutočňované pomocou zadaných reťazcov v príslušnej Database knižnici.
Pri potrebe zmeny riešenia na inú databázu teda stačí zmeniť požadované dotazy do data-
bázy a za predpokladu zachovania poradia výsledku hľadania, sú ďalšie zmeny v databáze
minimálne.

3.4 Export do grafovej databázy
Export do grafovej databázy bude prebiehať pomocou syntaktického analyzátoru textových
GEDCOM súborov. Parser by mal podporovať všetky značky štandardu GEDCOM a aj
doplnkové značky programu ProGenealogy. Nakoľko v súčastnosti neexistuje ovládač v ja-
zyku C++ do grafovej databázy Neo4j, je celá tento návrh zohľadnený na implementáciu
v programovacom jazyku Python. Medzi najdôležitejšie kritériá patrí: vloženie analyzá-
toru do programu ProGenealogy, úspešná syntaktická analýza rôznych štandardov, úspešné
ukončenie aj pri nedokončených záznamoch a možnosť využitia aj mimo ProGenealogy.

Vstupné parametre

Vstupné parametre by mali spĺňať jednoduchú integráciu a použitie aplikácie v rôznom
prostredí. Používateľ si musí vedieť nastaviť databázu, do ktorej budú dáta importované a
taktiež mať možnosť sa prihlásiť pod iným používateľským menom, ako bolo predvolené.
Ďalej je možné nastaviť vlastný vstupný súbor a zobrazenie základnej obsluhy tejto konzo-
lovej aplikácie. Žiadny z uvedených parametrov nie je povinný, nakoľko aplikácia obsahuje
aj prednastavené hodnoty. Po vlastnom zvážení môže používateľ nastaviť aj import iba
jeho zvolenými záznamami. Túto možnosť by som odporučila iba za predpokladu, keď si
je používateľ istý, že žiadne iné záznamy neboli zmenené a tým pádom ušetrí čas zápisov
do databázy nad aktuálnymi dátami, ktoré sa nezmenili. Používateľ vie nastaviť importo-
vanie vzťahov a zachovanie existujúcich vzťahov v databáze.

Trieda Person

Táto trieda obsahuje vybrané atribúty GEDCOM záznamov o osobe. Môže byť ľahko roz-
šírená o akýkoľvek ďalší atribút podľa vzoru v kóde. Trieda Person obsahuje meno a priez-
visko, pohlavie, id osoby, ktoré je uvedené v zázname, dátum narodenia, dátum úmrtia,
prezývka a záznam o krste s detailami o kňazovi a krstných rodičoch. Nakoľko nie každý
záznam obsahuje všetky údaje o osobe, každý atribút je inicializovaný ako prázdny reťazec.
Každý atribút zo súboru je priradený cez GEDCOM značku záznamu. Následne po získaní
všetkých údajov je vytvorené spojenie s databázou a vytvorenie záznamu. Pokiaľ záznam
o osobe existuje je aktualizovaný a ak nie, vytvára sa nový. Pre prípad kde používateľ im-
portuje nový súbor do už existujúcej databázy sú odpojené všetky vzťahy od vytváraných
uzlov a znovu vytvorené. Táto akcia je potrebná aj pre aktualizáciu vzťahov rodín. Ak si je
používateľ istý, že existujúce vzťahy neboli zmenené a boli vytvorené iba nové, môže využiť
prepínač na neodpájanie vzťahov a tak z časti urýchliť import dát. Funkcie triedy sú pre
ľahšie testovanie rozdelené na dva typy. S prístupom do databázy a bez neho, pričom funkcia
bez prístupu do databázy slúži na lexikálnu analýzu a zápis dát do atribútov triedy. Pre
obnovovanie informácií o osobe, ktorá už bola vytvorená má trieda implementovanú fun-
kciu na aktualizáciu všetkých súčasných hodnôt na nové. Nad atribútom p_id je vytvorený
unikátny index, ktorý zrýchli celkový import. Vždy pri vytváraní novej osoby sa najskôr
aplikácia dotazuje na existujúce uzle a hľadá príslušný uzol k danej osobe. Tento index je
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Obr. 3.5: Návrh databázy
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Obr. 3.6: Tabuľka InterestedIn

teda nevyhnutnou súčasťou databázy pre dosiahnutie čo najkratšieho času chodu aplikácie.
Trieda Person môže potom v grafovej databáze nadobudnúť vzťahy s triedou Family ako
MOTHER, FATHER, CHILD. Tieto vzťahy sú dostačujúce pre traverzovanie grafom a získavanie
širšieho okolia rodiny a teda všetka či už pokrvná rodina alebo nadobudnutá by mala mať
cestu medzi uzlami.

Trieda Family

Trieda Family má podobný set funkcií ako trieda Person. Funkcia parse_family rozdelí
všetky potrebné atribúty do triedy a to manžela, manželku deti a ak sú partneri zosobášení
ukazovateľ na záznam o svadbe. Nakoľko v mnohých štátoch sú legalizované partnerstvá
rovnakého pohlavia, pri vkladaní záznamov do databázy sa najskôr dotazuje na záznam
osoby, z ktorého je získané pohlavie. Na základe neho sa potom vyberie, aký vzťah sa
vytvorí. Partnerstvá rovnakého pohlavia zvyčajne nie sú podporované priamo v GEDCOM
štandardnom zázname a teda napríklad pod značkou wife a ukazovateľom na osobu sa môže
nachádzať muž a aj z tohto dôvodu bol zvolený dodatočný dotaz do databázy pre zistenie
pohlavia. Funkcia add_family pristupuje do databázy a vytvára vzťahy medzi uzlom typu
Family a Person. Na základe pohlavia osoby sú vytvorené vzťahy Mother, Father a z listu
detí sú vytvorené vzťahy nazvané Child. Pokiaľ mala osoba viac partnerov počas svojho
života, smerujú tieto vzťahy do viacerých uzlov rodín. Ak bol prítomný aj záznam o svadbe,
ten je pridaný k uzlu rodiny. Táto trieda je teda spájacím uzlom pre osoby a na základe nej
vieme odčleniť jednotlivé rodiny ako samostatné bunky. Z pohľadu traverzovania grafom
sa na prvý pohľad môže zdať, že vytvárajú iba zbytočný prechod cez uzol, avšak takáto
implementácie je mnohonásobne rýchlejšia ako spájacie tabuľky v relačných databázach. Aj
teda napriek tomu, že uzol rodina uchováva iba identifikátor rodiny, má význam. Taktiež pri
grafickom zobrazení vzťahov opticky, ale aj prakticky pri prechodoch grafom zjednodušuje
expanziu vzťahov. Pre porovnanie ak by tieto uzly neboli prítomné a osoba by mala päť
detí, všetky tieto vzťahy by museli vychádzať priamo z uzlu osoby, čo by bolo neprehľadné
a iné typy vzťahov by sa ľahko stratili.
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Kapitola 4

Implementácia návrhu

4.1 ProGenealogy rozšírenie
Výsledné rozšírenie bolo implementované v jazyku C++ a pomocou frameworku Qt. Pre za-
chovanie vzhľadu boli použité triedy, ktoré už boli implementované v karte Individual a
prispôsobené novému návrhu vzhľadu synchronizačnej časti.

4.2 Výsledné rozšírenie programu ProGenealogy
Výsledné rozšíreniu programu ProGenealogy bolo ako aj samotný program implementované
pomocou jazyka C++ a frameworku Qt. Počas celého vývoja bola aplikácia testovaná za
účelom odhalenia nedostatkov. Výsledné rozšírenie pridalo k hlavnému centrálnemu oknu
novú kartu Sync, na ktorej používateľ môže ukladať a spájať informácie o synchronizovaných
osobách. Celé okno a aj jeho vnútorné časti sú responzívne a používateľ si vie nastaviť ich
veľkosť. Pri vytváraní tejto karty bolo myslené na zachovanie používateľského rozhrania a
teda jednotlivé karty reflektujú kartu Individual a používateľ vie nájsť všetky informácie o
osobe na rovnakých miestach v zúženej forme. Informácie o osobe v geologickom programe
reflektujú štandard GEDCOM a boli doplnené o atribúty svedkov pri sobášoch.

Prihlasovanie

Na obrázku 4.1 je zobrazené výsledné prihlasovacie okno. Po stlačení tlačidla Ok sa na po-
zadí programu vytvorí spojenie s databázou a overuje sa platnosť prihlásenia používateľa.
Ak je prístup zamietnutý, nebude umožnený prenos dát z databázy. Synchronizácia nemusí
prebehnúť ani úspešnom prihlásení, pokiaľ na danom účte nie sú žiadne osoby záujmu.
Synchronizácia v súčasnosti prebieha iba jednosmerne a to zo strany relačnej databázy do
desktopovej aplikácie. Ako ďalšie rozšírenie by mohla byť aj obojstranná synchronizácia, av-
šak ak záznamy zmení viacero osôb toto riešenie by bolo problematickejšie a používatelia by
si mohli navzájom meniť dáta na nežiadúce. Po pridaní overovania konfliktov by však mohla
takáto synchronizácia uľahčiť prácu pri synchronizácii, avšak treba zvážiť implementačné
nároky a ich prevedenie vzhľadom ku pridanej hodnote takéhoto riešenia.

Výber synchronizovaných dát

Na obrázku 4.3 je zobrazené0 okno, ktoré sa vykreslí používateľovi pri započatí synchronizá-
cie. Pri vykreslení tabuľky sa na ľavej strane nachádza checkbox. Predvolené nastavenie je,
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že používateľ chce synchronizovať všetky označené osoby. Ak by však o niektoré konkrétne
záujem nemal, po kliknutí vie túto osobu dočasne pri synchronizácii vynechať. Táto akcia
však nezmazáva záznam o tom, že je označená ako obľúbená v databáze. Používateľ musí
tento krok spraviť na strane servera.

Internacionálnosť programu

Program ProGenealogy podporuje anglický a český. Kód ako aj rozhranie bolo implemen-
tované a komentované v anglickom jazyku s pridaním českých prekladov. Pri rozširovaní
funkcionality sa postupovalo ako aj pri vývoji hlavnej aplikácie. Do budúcna by v prípade
zájmu bolo podobne možné pridať preklady aj do iných jazykov.

Algoritmus pre vkladanie rodín

Výsledné vkladanie osôb, na ktoré sa používateľ zameral bolo jednoducho implementované
ako vytvorenie nových záznamov v aplikácii. Ťažším riešením bola implementácia aj pod-
porných údajov o osobách. Tieto údaje sú do veľkej miery ukazovatele na ďalšie záznamy a
teda bolo potrebné aj ich vytvorenie. Pri synchronizácii z databázy sú získané aj informácie
o najbližšej osoby rodiny a to do hĺbky záznamu jedna. Napríklad ak požadovaná osoba má
súrodencov, tí sú napárovaný k danej osobe, avšak akékoľvek ďalšie údaje o tento osobe už
získané nie sú. Používateľ po pre-kliku na ňu má zobrazené iba meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, úmrtia a krstu.

Obr. 4.1: Trieda WindowLogin

4.3 Ged_Parser konzolová aplikácia

Výsledná Neo4j databáza

Vzhľad výslednej databázy je z veľkej časti na používateľovi. Ged_Parser konzolová apli-
kácia po vložení všetkých záznamov zo súboru vytvorí uzly typu Family, Christening,
Person, Source. Pre lepšiu prehľadnosť v databáze doporučujem pre uzly typu Family
a Christening použiť ako viditeľný označenie id. Nakoľko databáza nepodporuje vlastné
zadávanie identifikátorov (id), nachádza sa id záznamu aj ako vlastný atribút uzlov a to
vždy prvé písmeno názvu uzlu a podčiarkovník id.
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Obr. 4.2: Výsledný vzhľad karty synchronizácie
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Obr. 4.3: Okno selekcie synchronizácie dát

Pre uzly typu Person, by som ako viditeľné označenie na uzloch doporučila priezvisko.
Pre zrýchlenie efektívnosti databázy je doporučené pridanie indexov na všetky id atribúty,
nakoľko v implementácii je všetko hľadanie realizované pomocou nich. Uvedené identifi-
kátory sa vzťahujú na jednotlivé súbory a preto, sa nedoporučuje do rovnakej databázy
importovať viacero súborov. Do budúcna by mohli byť uzly rozlíšené aj zadaním mena sú-
boru, odkiaľ pochádzajú, avšak nepredpokladá sa potreba spájať dva rodokmene rôznych
rodín do rovnakej databázy. Ak by používateľ požadoval takéto operácie, môže tak urobiť
priamo v programe ProGenealogy a výstupný súbor importovať.

Používateľ musí samostatne pridať indexy na príslušné atribúty tried. Na obrázku 4.4 je
výsledná databáza a jej grafické zobrazenie v programe Neo4j Desktop. V prostredí tohto
prehliadača je možné nastaviť viditeľné atribúty, farbu uzlov, ich veľkosť, počet pri zobrazení
a iné. Cypher kód na vytvorenie indexov je uvedený v prílohách.

Vývoj Python Ged_Parser aplikácie

Aplikácia bola vyvíjaná prototypovým prístupom a bol daný dôraz na časové spracovanie
dát a ich zápisu do databázy. Prvým prototypom boli objektovo orientované Python triedy
s príslušnými atribútmi na uchovanie dát a funkciami na ich zápis. Zápis prebiehal pomocou
Neo4j ovládača, avšak tento prototyp sa neosvedčil ako je vidieť na obrázku v testovacej
časti neskôr.

Po dlhých časoch pri väčších vstupných súboroch som sa snažila nájsť rýchlejšie riešenie.
Knižnica Neomodel je OGM (Object Graph Mapper) a je postavená na Neo4j ovládači,
má podrobnú dokumentáciu a je prístupná od verzie 2.7 . Prístup do databázy je vďaka
nej zjednodušený a aj rýchlejší. Všetky triedy Ged_Parser aplikácie boli vytvorené ako
StructuredNode s príslušnými vlastnosťami a vzťahmi z knižnice.

Pri vývoji bol použitý Python 3 avšak pri potrebe je kompilovateľný aj vo verzii dva.
Prístup k otváraniu súborov bol v novšej verzii vylepšený a cieľom je odhaliť chyby spojené
so zle zakódovaným textom čím skôr v procese otvárania a načítavania súboru.[5] Za pred-
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Obr. 4.4: Výsledná Neo4j databáza

pokladu, že bude aplikácia použitá s výstupným súborom z programu ProGenealogy, bude
súbor kódovaný UTF-8 BOM.

V iných prípadoch bol zabezpečený chod programu s možným iným kódovaním. Pri
kódovaní kompatibilnom s ASCII by malo prísť k minimálnej strate dát. Ak niektoré znaky
nedokážu byť dekódované, sú zobrazené pomocou sekvencie lomky a sekvencie písmen a
číslic.[5] Týmto spôsobom je aspoň do istej miery zachovaná informácia o znaku, ktorý
nebolo možné zobraziť.

Vstupné argumenty

Všetky vstupné argumenty aplikácie sú voliteľné. Pre pripojenie do databázy je nastavené
predvolené spojenie cez Bolt protokol Neo4j aplikácie a aj meno používateľa a heslo. Tieto
všetky informácie sú zobrazené pri použití argumentu -h. Ako predvolený vstupný súbor
je nastavený gedcom.ged, ktorý sa nachádza v aktuálnom adresári.

S použitím argumentu -f je možné nastaviť na import akýkoľvek iný súbor s platnou
cestou k nemu. Ďalej je možnosť zakázania mazania vzťahov v už existujúcej databáze,
pre urýchlenie importu sa v takom prípade iba vytvárajú nové vzťahy pomocou -norel.
Argumenty -np, -ns, -nf slúžia na zakázanie importu príslušných tried.

Všetky z vyššie uvedených parametrov by som odporučila používať s opatrnosťou, na-
koľko pri ich využití si používateľ môže zakázať načítanie nových dát a databáza sa môže
dostať do stavu, keď nebude správne reflektovať vybraný GEDCOM súbor.

Opis spracovania súboru

Vstupný súbor má jednoznačný formát GEDCOM a jeho parsovanie prebieha nasledovne.
Po otvorení je súbor rozdelený do poľa podľa značiek úrovne záznamov nula. Záznamy a
všetky doplňujúce informácie sú oddelené v jednotlivých indexoch poľa a na základe reťazca
na prvom riadku záznamu sa rozhoduje ako bude spracovaný.
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Každý záznam je ďalej rozdelený na základe koncov riadkov. Podľa úvodnej značky je
potom pridelená hodnota záznamu do premennej príslušnej triedy a konvertovaná na číslo,
či reťazec. Toto rozdelenie je pre čo najväčšie zovšeobecnenie implementované pomocou
regulárnych výrazov a Python knižnice re. Aplikácia môže byť do budúcna rozšírená o ďalšie
značky, ktoré neboli podporované v programe ProGenealogy. GEDCOM identifikátory sa
vždy nachádzajú v rozmedzí dvoch zavináčmi. Štandardy, ktoré používajú rôzne programy
sa líšia a po testovaní aplikácie bolo implementované riešenie kedy akékoľvek nečíselné znaky
sú z tohto rozmedzia odstránené a ostáva iba identifikátor. Toto riešenie bolo potrebné
nakoľko niektoré programy pri generovaní GEDCOM súboru vytvárajú pred identifikátorom
iba skratku prvého písmena a iné uvádzajú celú troj-písmenovú značku.
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Kapitola 5

Testovanie

Testovanie vylepšení prebiehalo v dvoch fázach. Prvá fáza bolo testovanie vylepšení počas
ich vývoja a v druhej fáze boli využité jednotkové testy.

5.1 Testovanie ProGenealogy aplikácie
Testovanie ProGenealogy rozšírenia aplikácie prebiehalo na lokálnej databáze. Táto da-
tabáza bola vyvinutá iba pre potreby testovania, avšak môže plne slúžiť na uchovávanie
genealogických dát. Pri testovaní sa skúmala funkcionalita používateľského rozhrania ako
aj procesy na pozadí. K lokálnej databáze prístup fungoval bez chýb. Bolo umožnené pri-
hlásenie užívateľa a následná synchronizácia dát.

Na karte Sync bolo testované spájanie a vytváranie osôb. Pri menších rozlíšeniach by
som doporučila zmenšiť zoznamy osôb na ľavej strane, prípadne iba príslušné stĺpce pre
zvýšenie prehľadnosti. Aplikácie po ukončení operácii nad dátami a ich presun zo synchro-
nizačnej časti programu úspešne uložila vybrané upravené dáta. Používateľ mohol vybrať,
ktoré konkrétne dáta boli pozmenené a ktoré ostali. Po ukončení dotazovania do data-
bázy informácie v nej neboli nijako pozmenené aj pri možných SQL injekciách a spojenie
s databázou bolo úspešne ukončené. Pri tomto testovaní nebol nijako meraný čas, nakoľko
prístupy do databázy boli zanedbateľné.

5.2 Testovanie Ged_Parser aplikácie
Pri testovaní Python konzolovej aplikácie bol daný dôraz na jej funkčnosť aj pri nespráv-
nom vstupnom súbore, neúspešnom pripojení do databázy a chybe v zázname súboru. Pri
žiadnom vstupe by program nemal spadnúť a teda všetky možné vstupy by mali byť ošet-
rené. Ďalej bol testovaný čas spracovania dát na väčších vstupných súborov so zápisom
do prázdnej databázy. Počas celého testovania bolo zabezpečené rovnaké prostredie a mi-
nimálna záťaž hardvéru inými programami. Zápis sa uskutočňoval do prázdnej databázy
Neo4j. Testovanie prebehlo na operačnom systéme Windows a dvoj jadrovom procesore so
8 GB RAM a operačnom systéme Ubuntu vo virtuálnom prostredí s prístupom ku jednému
jadru a 3 GB RAM.

Testovanie funkcionality

Každá časť aplikácie bola zvlášť testovaná na jej správne výstupy po lexikálnej analýze
vstupného súboru. Trieda Person bola otestovaná na správne výstupy jej všetkých at-
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ribútov. Následne po overení vstupných parametrov, bol otestovaný zápis do databázy.
Štandard GEDCOM poskytuje veľa ďalších značiek a možnosti zápisu informácií v súbore,
avšak hlavný dôraz bol daný na značky, ktoré využíva program ProGenealogy. Ďalej bolo
testované správne vytvorenie vzťahov s inými uzlami a prechod grafom pre príslušníkov
rodiny.

Testovanie rýchlosti

Testovanie rýchlosti konzolovej aplikácie prebiehalo vždy na prázdnej databáze, bez akých-
koľvek záznamov a v rovnakom prostredí Windows 8.1 64-bit a Neo4j desktopovej aplikácii,
alebo vo virtuálnom prostredí Ubuntu 20. Pri testovaní bola pri porovnaní časov zmenená
iba jedna počiatočná podmienka a to index v databáze. Prvá možnosť bola bez akéhokoľvek
indexu, druhá s indexom na uzloch Person a atribúte id a tretia s indexmi na atribútoch
id aj na Person aj Family.

Testy prebiehali so súbormi o podobných veľkostiach a to s celkovým počtom päť-
tisíc záznamov o rodinách a osobách spolu. Ako sa dalo predpokladať časy s indexmi sú
výrazne rýchlejšie. Zavedenie druhého indexu na a uzloch Family nezvýšilo výrazne časovú
efektívnosť. Pri týchto testoch boli všetky uzly prvý krát vytvárané a preto nad uzlami typu
Family nebolo prevedených veľa hľadaní. Tento index by mal teda do budúcna význam pri
aktualizovaní databázy novými dátami.

Prvý set dát na obrázku 5.1 je zobrazenie času pred použitím knižnice Neomodel. Toto
testovanie prebehlo počas vývoja aplikácie a na základe nich boli hľadané iné možnosti.
Merania mali v najhoršom prípade dĺžku tri minúty. Tento čas bol vyhodnotený ako nedos-
tačujúci, nakoľko profesionálny genealógovia pracujú s väčšími rodokmeňmi ako päť tisíc
záznamov a teda všetky aktualizácie dát by boli v grafovej databáze príliš zdĺhavé.

Po využití knižnice Neomodel sa čas importu na rovnakých súboroch zmenil na šesťdesiat-
jeden sekúnd v priemere. Indexy pri tomto počte záznamov nemali veľký vplyv na čas
importu dát.

Testovanie veľkých dát

Na záver bola aplikácia testovaná na vstupnom súbore o päťsto päťdesiattisíc riadkov s cel-
kovým počtom zhruba štyridsaťdeväť tisíc uzlov. Tieto testovania prebehli v prostredí Linux
aj Windows nakoľko je doporučené pre výkonnosť databázy využiť operačný systém Linux.
Časy v tomto prostredí boli oveľa stabilnejšie aj napriek obmedzenému počtu jadier proce-
sora a pamäte RAM vo virtuálnom prostredí.

Čas výslednej aplikácie bol výrazne zlepšený. Pri testovaní vo virtuálnom prostredí Li-
nux bol dosiahnutý čas jedenásť minút. V prostredí Windows sa čas aj napriek rovnakému
zaťaženiu procesora a operačnej pamäte líšil v najhoršom prípade až o trinásť minút. Na-
koľko takéto rozdiely neboli dosiahnuté v prostredí Linux je možné konštatovať, že takéto
výrazné rozdiely môžu byť spôsobené inou správou pamäte Windows a preto by som od-
poručila pre ukladanie väčších rodokmeňov prostredie Linux pre stabilnejší výkon dotazov,
importu a exportu.

Návrhy vylepšení do budúcna
∙ Vylepšenie importu a exportu na podporu nového GEDCOM, ktorý podporuje rozší-

rené značkovanie.
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Obr. 5.1: Merania času aplikácie

∙ Návrh mobilnej aplikácie k prepojeniu webovej databázy.

∙ Importovanie a otvorenie druhého súboru a následné spojenie s predchádzajúcim sú-
borom

∙ Pridanie štatistík ako priemerný vek, úmrtie, počet detí a iné

∙ Vylepšenie času dotazovania v Neo4j databáze

∙ Zlepšenie importu rodokmeňov do programu ProGenealogy

∙ Pridať značkovanie pre uloženie id v databázach do GEDCOM súboru, na základe
čoho by boli rýchlejšie prístupy do databázy

∙ Pridať systém označovania osôb v rodinách ako mladší, starší, prípade poradové čísla.

∙ Pridať podporu vkladania obrázkov ku osobám

∙ Pridať podporu vkladanie obrázkov ku zdrojom

∙ Pridať podporu vkladanie obrázkov ku úmrtiu, ako napríklad uvedenie zdroju je ná-
hrobný kameň

∙ Pridať možnosť automatického exportu do grafovej databázy

∙ Pridať možnosť vloženia všetkých používateľov naraz

∙ Vylepšenie moderného vzhľadu

∙ Vylepšenie grafovej databázy a zavedenie nových vzťahov a uzlov, pre presnejšie ref-
lektovanie GEDCOM súboru a zároveň efektívnejší čas
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Meranie času Operačný systém Index
1,16 s Windows 8.1 áno
1,26 s Windows 8.1 nie
0.96 s Ubuntu 20 áno
1,01 s Ubuntu 20 nie

Tabuľka 5.1: Meranie importu dát

Celkové výsledky testovania
Aplikácia ProGenealogy umožňuje import osôb z relačnej databázy. Používateľ má na mož-
nosť výber osôb, o ktoré sa zaujíma a následne sú vložené do aplikácie. Pri tomto spra-
covávanie sa osoby ešte neukladajú. Ďalej používateľ vie spojiť osoby, alebo ich vložiť do
súčasného rodokmeňu. Pri tomto vkladaní sú úspešne vložené aj príslušné osoby a vzťahy
do hĺbky jedna.

Prístup do databázy je podmienený prihlásením používateľa. Ako vstupy boli ošetrené
možné SQL injekcie a je teda zachovaná konzistencia databázy a jej tabuliek. V lokálnej
databáze nebolo implementované šifrovanie hesiel, avšak tento krok bol opomenutý aj pre
dôvody licencií algoritmov.

Pri pravidelnom testovaní rýchlosti konzolovej Python aplikácie bol zistený príliš dlhý
beh programov pri väčších súboroch. Tento nedostatok bol včasne odstránený a upravený
program dosahoval pri počte päťdesiat tisíc záznamov čas až o sedem minút rýchlejší. Ap-
likácia by mala byť vždy ukončená úspešne a všetky prípadné chyby vo vstupnom súbore
by mali byť včasne odhalené. Python aplikácia kopíruje formát prístupu k dátam rovnako
ako aj štandard GEDCOM.
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Kapitola 6

Záver

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť, implementovať a otestovať rozšírenie programu ProGene-
alogy pre import dát z databázy a následná možnosť exportu GEDCOM súboru do grafovej
databázy. Obe riešenia boli implementované a podrobne zdokumentované v tejto práci. Im-
port a export bol implementovaný v rôznych programovacích jazykoch nakoľko databáza
Neo4j ešte nepodporuje oficiálny ovládač pre jazyk C++.

Import dát z databázy bol testovaný lokálne na navrhnutej genealogickej databáze. Dáta
boli po importovaní úspešne pridané, osoby a rodiny vytvorené a po ich uložení exportované
do GEDCOM súboru. Za predpokladu, že chce používateľ tieto dáta importovať aj do
grafovej databázy, túto funkcionalitu poskytuje konzolová aplikácia Ged_Parser. Pri jej
spustení si používateľ môže vybrať databázu, súbor a zadať meno a heslo pre prihlásenie do
nej. Ďalej má na výber import iba osôb, rodín, alebo zdrojov a nastavenie importu vzťahov
medzi uzlami.

Aplikácia na import dát do grafovej databázy bola testovaná lokálne. K tomuto tes-
tovaniu boli pridané aj testy na spracovanie súboru. Program pri invalidnom súbore bol
úspešne ukončený.

Obe aplikácie majú potenciál na ďalší rozvoj svojej funkcionality. Pri grafovej databáze
môže byť vylepšená jej schéma a dotazovanie na uzly a pri programe ProGenealogy pridaná
podpora nových značiek, pridanie značiek populárnych programov a značenie generácií osôb
pri mene.

31



Literatúra

[1] The Gedcom Standard. Október 2019 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z:
https://edge.fscdn.org/assets/img/documents/ged551-
5bac5e57fe88dd37df0e153d9c515335.pdf.

[2] DB-Engines Ranking [online]. 2020 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z:
https://db-engines.com/en/ranking/graph+dbms.

[3] Neo4j Graph Database Platform [online]. 2020 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z:
https://neo4j.com/.

[4] Chopra, R. Database Management System (DBMS)A Practical Approach. S. Chand
Limited, 2010. Dostupné z: https://books.google.sk/books?id=FTUJNA4lLdAC. ISBN
9788121932455.

[5] Coghlan, N. Processing Text Files in Python 3 [online]. 2011 [cit. 2020-07-14].
Dostupné z: http://python-notes.curiousefficiency.org/en/latest/python3/
text_file_processing.html.

[6] Lednická, B. Sestavte si rodokmen. Grada, 2012. 9 s. Dostupné z:
https://books.google.sk/books?id=uCaAWchk78UC. ISBN 9788024740690.

[7] Malina, J. Encyklopedie antropologie [online]. Masarikova univerzita, 2011 [cit.
2020-05-12]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html. ISBN
978-80-210-5716-6.

[8] Nagy, P. Genealogické zdroje [online]. 2020 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z:
http://www.centroconsult.sk/genslo/resources.html.

[9] Navrátilová, E. Program pro interaktivní sestavování rodokmenů. 2019. Diplomová
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. [cit.
2020-07-18]. Dostupné z:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=197367.

[10] Sharma, N. et al. Database Fundamentals [online]. Canada: IBM Corporation, 2010
[cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:
//public.dhe.ibm.com/software/dw/db2/express-c/wiki/Database_fundamentals.pdf.

[11] Singh, N. P. a Gupta, C. Relational Database Management Systems. Abhishek
Publications, 2014. ISBN 9788182472587.

32

https://edge.fscdn.org/assets/img/documents/ged551-5bac5e57fe88dd37df0e153d9c515335.pdf
https://edge.fscdn.org/assets/img/documents/ged551-5bac5e57fe88dd37df0e153d9c515335.pdf
https://db-engines.com/en/ranking/graph+dbms
https://neo4j.com/
https://books.google.sk/books?id=FTUJNA4lLdAC
http://python-notes.curiousefficiency.org/en/latest/python3/text_file_processing.html
http://python-notes.curiousefficiency.org/en/latest/python3/text_file_processing.html
https://books.google.sk/books?id=uCaAWchk78UC
https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html
http://www.centroconsult.sk/genslo/resources.html
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=197367
http://public.dhe.ibm.com/software/dw/db2/express-c/wiki/Database_fundamentals.pdf
http://public.dhe.ibm.com/software/dw/db2/express-c/wiki/Database_fundamentals.pdf


[12] Zendulka, J. a Rudolfová, I. Databázové systémy Studijní opora [online]. Brno:
FIT VUT v Brně, 2006 [cit. 2020-02-21]. 10–11 s. Dostupné z:
https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/cfs.php.cs?file=
%2Fcourse%2FIDS-IT%2Ftexts%2FDatabazove_systemy.pdf&cid=12147.

33

https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/cfs.php.cs?file=%2Fcourse%2FIDS-IT%2Ftexts%2FDatabazove_systemy.pdf&cid=12147
https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/cfs.php.cs?file=%2Fcourse%2FIDS-IT%2Ftexts%2FDatabazove_systemy.pdf&cid=12147


Príloha A

Manuál

A.1 Ged_Parser
Pre inštaláciu Python programu Ged_Parser je potrebné mať nainštalované všetky použité
knižnice. Následne spustenie programu pomocou py ged_parser.py s manuálom, ktorý môže
aj program samotný vypísať a bol taktiež opísaný v práci. Pred spustením programu musí
byť aktívna Neo4j databáza a teda aj nainštalovaný Neo4j desktop.

pip3 install neo4j pip 3 install neomodel
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Príloha B

Cypher kód pre vytvorenie
indexov v databáze

Príkazy pre vytvorenie jedinečných indexov nad atribútmi id, musia byť vložené do Cypher
konzoly databázy:

∙ CREATE CONSTRAINT ON (Source:Source) ASSERT Source.s_id IS UNIQUE

∙ CREATE CONSTRAINT ON (Person:Person) ASSERT Person.p_id IS UNIQUE

∙ CREATE CONSTRAINT ON (Family:Family) ASSERT Family.f_id IS UNIQUE

Pre zobrazenie vytvorených indexov a ich kontrolu je možný ich výpis pomocou call
db.indexes
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Príloha C

Príklady dotazov do Neo4j
databázy

1. Zobrazenie rodiny, ktorej je požadovaná osoba s id y matkou.

∙ MATCH (n:Person {p_id: y})
MATCH (n)-[:MOTHER]-(q)-[x]-(l) RETURN n,q,x,l

2. Zobrazenie rodičov, súrodencov osoby s id y a jej deti. K nim sú pridané aj uzly typy
rodina, ale k nim už nie sú osoby ďalej rozvinuté.

∙ MATCH (n:Person {p_id: y}) MATCH (n)-[*1..3]-(q) RETURN n,q

3. Zobrazenie záznamov zdroja a zosobášených partnerov

∙ MATCH (n:Source {s_id: y})
MATCH (n)-[]-(q)-[:FATHER | :MOTHER]-(x) RETURN n,q,x

4. Zobrazenie bratrancov požadovanej osoby s id y

∙ MATCH (n:Person {p_id: y})
MATCH (n)-[:CHILD]-()-[:MOTHER | :FATHER]-()-[:CHILD]-()
-[:CHILD]-() -[]-()-[:CHILD]-(bratranci)
RETURN bratranci
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