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Abstrakt
Táto diplomová práca je venovaná analýze, návrhu a implementácii webového informačného
systému na podporu vyhľadávania matričných udalostí. Po načítaní GEDCOM súboru do-
káže informačný systém automaticky generovať poznámky k vyhľadávaniu. Tieto poznámky
sú uchovávané v databáze a je možné ich editovať či mazať. Zároveň je navrhnuté možné
geografické zobrazovanie konkrétnych matričných záznamov na mape, pričom táto funkci-
onalita bude neskôr implementovaná v spolupráci s existujúcim informačným systémom
Geowiki.

Abstract
This master’s thesis deals with analysis, design and implementation of a web-based infor-
mation system for support in searching in Parish Books. The given information system
automatically generates notes according to imported GEDCOM file. These notes are stored
in database and can be edited or removed. At the same time, the possible way to display
geographic data of specific Parish Books on the map was analysed and designed, and will be
later implemented in cooperation with existing information system Geowiki.
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Kapitola 1

Úvod

„Pokiaľ nepoznáte históriu, neviete nič. Ste listom, ktorý nevie, že je súčasťou stromu“.
Tento krátky citát od Michaela Crichtona vystihuje myšlienku genealógie a môžeme iba
polemizovať, či je i zdrojom jej neustále rastúcej popularity. Pátranie po predkoch sa za po-
sledné roky stalo ešte populárnejšie, a to najmä vďaka digitalizácií archiválií a dostupnosti
zdrojov. Ako sa hovorí - na internete je všetko.
Lepšia dostupnosť zdrojov však neznamená jednoduchšie pátranie. Dokumentov a informá-
cií sú haldy a udržiavanie poriadku v poznámkach, či uchovávanie poznámok ako takých je
častým problémom dnešných genealógov. Preto vznikla myšlienka tejto diplomovej práce
na tému Podpora vyhľadávania matričných udalostí. Jej hlavným zmyslom je navrhnúť a
implementovať prehľadný a intuitívny poznámkový systém, pre uchovávanie genealogických
poznatkov priamo nepatriacich do schémy1 rodu a podobne. Jedná sa teda najmä o po-
známky o tom, čo práve hľadáme, kde sme to už hľadali, čo nám v rodovej schéme ešte
chýba a podobne. Navrhovaný informačný systém teda nebude uchovávať informácie o jed-
notlivých osobách v zmysle ich prehliadania a editácie, ale v zmysle pomoci pri vyhľadávaní
chýbajúcich dát.

Táto diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je teoretická a je popísaná v
kapitolách 2, 3 a čiastočne zasahuje aj do kapitoly 4. Popisuje rozbor problematiky, štúdiu
užívateľských potrieb a ich analýzu, a tiež popis zvolených metód a ich teoretické priblíženie.

Od druhej časti kapitoly 4 začína praktická časť.
V rámci praktickej časti je obsiahnutý návrh riešenia informačného systému, ktorý je po-
stavený na predchádzajúcej analýze. Taktiež obsahuje popis zaujímavých častí samotnej
implementácie, či náhľad na konečnú verziu informačného systému v podobe snímkov ob-
razovky.

1Schémické zobrazovanie predkov, napr. rodokmeň
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Kapitola 2

Rozbor problematiky

2.1 Genealógia
Genealógia má svoj názov podľa gréckeho slova genos a latinského genus, tzn. rod. Je to
veda o vzťahoch medzi ľuďmi, ktoré vyplývajú z ich rodového pôvodu. Popisuje časovú po-
stupnosť a príbuzenský vzťah medzi osobami, rodinami a rodmi. Študuje najmä dôsledky,
ktoré vyplývajú z týchto pokrvných a príbuzenských väzieb [21].

Človek zaoberajúci sa štúdiom genealógie, rodopisec, by sa pri svojej práci mal opierať
iba o doložené údaje a nie o dohady a domnienky [17]. Preto je potrebné zamerať sa na
vierohodné pramene. Takýmito prameňmi môžu byť matriky, rôzne úradné knihy či listiny,
kroniky obcí a pod.

Živé matriky

Sú to matričné záznamy vedené od roku 1900. Do živej matriky môžete nahliadnuť a poža-
dovať výpisy, pokiaľ predložením občianskeho preukazu či rodného listu preukážete, že sa
zápis vzťahuje k vašej osobe alebo k členom vašej rodiny, tzn. k vašim rodičom a deťom.
Žiadosť o matričné výpisy pre žijúcich prarodičov by mal žiadateľ predložiť matrikárovi ich
plnú moc. Pokiaľ prarodičia nežijú, predloží sa ich úmrtný list [21].

Viac k možnostiam prístupu k matričným záznamom je popísané v sekcii 2.2.

Neživé matriky

Neživé matriky, niekedy nazývané mŕtve matriky, obsahujú zápisky z doby pred rokom 1900
a sú sústredené v štátnych oblastných archívoch, či zemských archívoch podľa platného
územného členstva [21], ktoré je určené miestom farnosti [17].

2.2 Pravidlá pre prístup k matričným záznamom
Oprávnená osoba (vysvetlené vyššie) sa môže nahliadnutím do matričnej knihy zoznámiť
so všetkými údajmi zapísanými v matričnej knihe (tzn. vrátane dodatočných záznamov a
opráv).
Ďalej je možné nahliadnuť do zbierok listín a činiť z nich výpisy za prítomnosti matrikára.
Zbierku listín vedie matričný úrad pre knihu narodení, knihu manželstiev, knihu registrova-
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ného partnerstva a knihu úmrtí za každý kalendárny rok samostatne. Zbierku listín tvoria
listiny, ktoré slúžia ako podklad pre matričný zápis, jeho zmenu, či opravu.
Z matričných kníh či zbierok je možné učiniť aj doslovný výpis, ktorý je možné získať i
fotokópiou matričného záznamu [28].

Podmienky pre prístup v Českej republike

Matričný úrad povolí nahliadnutie do matričnej knihy či zbierky listín:

∙ fyzickej osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, jej súrodencom a splno-
mocneným zástupcom týchto osôb,

∙ pre úradnú potrebu štátnych orgánov alebo výkon prenesenej pôsobnosti orgánov
územných samosprávnych celkov,

∙ štatutárnym orgánom cirkví alebo duchovným nimi zmocnenými, pokiaľ ide o mat-
ričné knihy vedené týmito cirkvami do 31. decembra 1949,

∙ fyzickej osobe, ktorá preukáže, že je to nevyhnutné pre uplatnenie ich práv pred
orgánmi štátu alebo pred orgánmi územných samosprávnych celkov [28].

S účinnosťou od 1.1.2014 podľa ustanovenia § 25b matričný úrad vydá fyzickej osobe mat-
ričný doklad alebo povolí nahliadnutie do matričnej knihy a činiť výpisy z nej v prítomnosti
matrikára, pokiaľ uplynula od vykonania daného zápisu v matričnej knihe doba:

∙ 100 rokov pri knihe narodení,

∙ 75 rokov pri knihe manželstva,

∙ 30 rokov pri knihe úmrtí [28].

Podmienky pre prístup v Slovenskej republike

V Slovenskej republike získajú oprávnené osoby prístup k archívnym dokumentom na zá-
klade vyplneného bádateľského listu.
Právo na prístup k archívnym dokumentom sa obmedzí, ak by mohla byť ohrozená bez-
pečnosť štátu, práva žijúcich osôb, mohlo by dôjsť k poškodeniu dokumentu alebo žiadateľ
hrubo porušil bádateľský poriadok. Prístup k osobným údajom v archívnom dokumente je
možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu alebo po predložení písomného súhlasu
fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú [10].

Elektronická matrika je špecializovaným portálom prostredníctvom ktorého je možné
využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a
okresných úradov a zároveň informačným systémom, ktorý slúži na zber, uloženie, spravo-
vanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú
komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovateľom
informačného systému elektronická matrika je ministerstvo1.

1Prevzaté zo stránok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pod odkazom https:
//www.minv.sk/?matriky
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2.3 Zobrazovanie genealogických dát
Personálne údaje rodičov alebo prarodičov sú východiskom pre ďalšiu prácu genealóga.
Tieto informácie je zväčša možné nájsť v rodinnom archíve.
Vypracovanie rodopisu rodu je syntetizujúca práca zhŕňajúca získané poznatky do jedného
celku, tzn. rodopisu celého rodu [17]. K vytváraniu rodopisu je možné pristupovať viace-
rými spôsobmi, pričom pri jednotlivých spôsoboch sa z určitého hľadiska líši aj ich grafické
zobrazenie. Tieto prístupy sú popísané nižšie.

Nasledujúce informácie v tejto sekcii sú prebraté zo zdroja [21].

Vývod

Vývod je súpis všetkých priamych predkov, či ascendentov, v mužskej (po meči) aj ženskej
(po praslici) línii. Zostavuje sa od určitej osoby zvanej probant či stržeň2, ktorá sa označuje
ako 1.generácia. V druhej generácii sa zachytávajú údaje o jeho rodičoch, pre tretiu gene-
ráciu sa zhromaždia údaje o oboch pároch jeho prarodičoch, ako po línii otca, tak po línii
matky. Podobne postupujeme po ďalších generáciách a zaznamenávame rodičovské dvojice
v priamej línii až k zakladateľovi rodu, či prapredkovi.

Pri vytváraní grafu je možné manželské páry spájať vodorovnými, či zvislými čiarami na zá-
klade toho, pre aký typ schémy sa rozhodneme. Príklad vývodu je možné vidieť na obrázku
2.1.

Probant

Obr. 2.1: Príklad vývodu s vodorovnými spojovacími čiarami

Rozrod

Rozrod je súpis všetkých priamych potomkov, či descendentov, jedného rodičovského páru
alebo jedného praotca, teda zakladateľa rodu. Sledujú sa všetci jeho priamy potomkovia v
mužskej aj ženskej línii. Jednotlivé rodičovské páry nemusia byť manželia, avšak deti nesmú
byť adoptované. Dospeje sa tak až ku všetkým žijúcim potomkom, vrátane toho najmlad-
šieho.
Rozrod sa zostavuje od praotca či prarodičov, ktorí predstavujú prvú generáciu. Ich priamy
potomkovia, synovia a dcéry, zapisovaný podľa dátumu narodenia aj ich manželský, či ne-
manželský partneri budú patriť do druhej generácie. Ich priamych potomkov spolu s par-

2Terminológia prevzatá zo stránok https://www.rodokmene.eu/news/probant-stren-strzen/
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tnermi zase tvoria tretiu generáciu, atď.

Podobne ako pri vývode je možné pokrvenstvo spájať vodorovnými, či zvislými čiarami.
Avšak rozrod býva tak rozsiahly aj pri spájaní zvislými čiarami, že sa v praxi obvykle spra-
cováva iba pre štyri ďalšie generácie. Príklad rozrodu je zobrazený na obrázku 2.2.

+

Obr. 2.2: Príklad rozrodu s horizontálnymi spojovacími čiarami

Rodokmeň

Rodokmeň je výťah z rozrodu. Zachytáva všetkých potomkov určitého jedinca v mužskej
línii, a teda agnátske právne príbuzenstvo po praotcovi. Vedľa manželky praotca rodu sa
zaznamenávajú aj manželky jeho synov, jeho dcéry a ich manželov. Ďalej sa sledujú len deti
mužských potomkov, nevšímame si deti dcér. Je možné sa preto zamerať na potomkov s
rovnakým priezviskom.
V rodokmeni sa neuvádzajú adoptívne deti, ani nemanželské deti synov. Rodokmeň priamej
línie sa zostavuje od prvej generácie prarodičov alebo praotca. Krstné mená sa vpisujú do
obdĺžnikov s dátumami narodenia a úmrtia. Pri mene ženy sa píše i dátum svadby. Príklad
rodokmeňa je vyobrazený na obrázku 2.3.

+

+

+

Obr. 2.3: Príklad rodokmeňa s horizontálnymi spojovacími čiarami
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2.4 Digitalizácia archívov
V minulosti bolo bádanie oveľa zložitejšie a finančne náročnejšie ako teraz. Genealóg si
musel zostaviť zoznam matrík/farských úradov k bádaniu a tieto osobne navštíviť a za na-
hliadnutie do konkrétnych záznamov i zaplatiť.
V dnešnej dobe je pátranie po historických záznamov našich predkov jednoduchšie, aspoň
čo sa týka neživých matrík, práve vďaka ich digitalizácii.

Digitalizáciou matrík je myslené sprístupnenie archiválií v digitálnej podobe cez internet.
Neznamená to prepísanie údajov z archiválií do databázovej podoby pre bežné hľadanie –
to je stále iba hudbou budúcnosti.
Dlhodobé projekty digitalizácie sú zväčša iniciované americkou genealogickou spoločnosťou
(Family Search3), ktorá ponúkla archívom techniku, pracovníkov aj spracovanie dát [24].

Obr. 2.4: Rozdelenie mŕtvych matrík do archívov podľa oblastí4

Česká republika

Digitalizácia matrík v Českej Republike začala približne v roku 2007, ale reálne výsledky
priniesla až behom roku 2008 ako prvá SOA5 v Třeboni [24].

Rozdelenie mŕtvych matrík do oblastných archívov môžeme vidieť na obrázku 2.4.
Digitalizované dokumenty sú prístupné na stránkach štátnych oblastných archívov (zväčša
čo SOA, to stránka), stránkach archívu Univerzity Karlovy v Prahe, a podobne. Kom-
pletný zoznam s odkazmi na jednotlivé webové stránky archívov je prístupný na stránkach
genealogie.cz6.

3Organizácia zriadená cirkvou The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nazývanej tiež Mormoni.
4Obrázok prevzatý zo stránok http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/serial-hledame-

predky-na-vysocine-archivy-v-ceske-republice-rody-v-klucove/
5Státní oblastní archiv
6http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
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Matriky židovských náboženských obcí sú dostupné oddelene od ostatného obsahu napríklad
na stránkach www.badatelna.cz pod najhľadanejšími fondami alebo na stránkach Národ-
ného archívu7 pod záložkou „Fondy a pomůcky“.

Slovenská republika

Digitalizácia matrík prebieha v spolupráci s Mormónmi publikáciou na familysearch strán-
kach. Digitalizácia je z väčšej časti dokončená [24].

2.5 GEDCOM
GEDCOM (skratka z anglického Genealogical Data Communication) je špecifikácia pre
výmenu genealogických dát medzi rôznymi genealogickými programami. GEDCOM bol vy-
vinutý pre potreby genealogických výskumov Cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní
(mormóni). Súbory GEDCOM sú čisto textové a obsahujú genealogické informácie o indi-
viduálnych osobách a dáta, ktoré spájajú tieto záznamy k sebe. Tento formát podporuje
väčšina programov, ktoré sa venujú genealógiou, či už do neho exportujú alebo z neho im-
portujú [20].

Jedná sa teda o textové súbory s príponou .ged, ktorého posledná štandardizácia prebehla
v roku 1996 ako Release 5.58.
Samotná štruktúra súboru pripomína štruktúru HTML súboru. Súbor pozostáva z hlavičky
(header), sekcie záznamov (records), a sekcie následníkov (trailer). Záznamy (records) repre-
zentujú individuálne osoby (INDI record), rodiny (FAM record), zdroje informácií (SOUR
record), a ďalšie záznamy, vrátane poznámok. Všetky riadky súboru GEDCOM začínajú
číslom úrovne [20].

Časť súboru vo formáte GEDCOM je ako ako ukážka priložená v prílohe B. Tento sú-
bor bol vygenerovaný z programu Ancestry, ktorý sa využíva pre tvorbu rodokmeňov. Prvá
sekcia prílohy, B.1, zobrazuje dve osoby zo sekcie záznamov. Na riadku úrovne nula je vždy
medzi ’@’ vložený identifikátor, pomocou ktorého sa následne medzi jednotlivými osobami
rodokmeňa tvoria rodinné väzby. Na tieto väzby je odkázané záznamami FAMS, resp. FAMC.

V sekcii následníkov nachádzajúcej sa nižšie v súbore tieto osoby následne previažeme
(ukázané v sekcii B.2). Opäť na riadku úrovne 0 máme identifikátor danej rodiny, napr.
@ROD1@ FAM, pod ktorým nasleduje výpis členov danej rodiny. Spravidla sa jedná o výpis
rodičov a detí. Starých rodičov a ďalšie generácie už neobsahuje, ale je na nich väzba cez
ďalšiu „rodinu“. Pozrime sa na Ľubomíra z nášho príkladu. Ľubomír má identifikátor CL1.
Po bližšom skúmaní môžeme vidieť, že v rodine s identifikátorom ROD1 je pod záznamom
HUSB, a teda manžel, avšak v rodine pod identifikátorom ROD3 je Ľubomír pod záznamom
CHIL, a teda dieťa. Takýmto spôsobom sú zachytené všetky generácie príbuzných s adek-
vátnymi väzbami cez označenia položiek.

Môžeme tiež vidieť, že GEDCOM súbor obsahuje iba záznamy, ktoré boli v programe
vypísané. Nie je však dobré sa na túto skutočnosť pri návrhu systému spoliehať, keďže
môžu existovať informačné systémy, ktoré generujú aj prázdne záznamy. Taktiež štandard

7www.nacr.cz
8Dostupné na stránke http://homepages.rootsweb.com/~pmcbride/gedcom/55gctoc.htm
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GEDCOM ponúka oveľa viac možných druhov záznamov, všetky však pre navrhovaný sys-
tém potrebovať nebudeme. Keďže sa jedná o jednoduchý poznámkový systém pre podporu
vyhľadávania, zameráme sa na analýzu základných dát ako meno a priezvisko, dátumy na-
rodenia a úmrtia (zväčša sa najmä v minulosti uchovával dátum krstu a pohrebu), dátum
svadby (pri osobách s uvedeným partnerom) či miesto narodenia.

Geografické údaje budú neskôr previazané s poskytnutými údajmi matrík a zobrazované
na mape.

2.6 Zobrazovanie na mapách
Pre výber najvhodnejšieho riešenia zobrazovania dát na mapách boli preskúmané nasledu-
júce možnosti.

Google Maps JavaScript API V3

Obr. 2.5: Ukážka zobrazenia máp s využitím Google Maps JavaScript API V3

Google Maps JavaScript API umožňuje prispôsobovať mapy pomocou vlastného obsahu a
obrázkov k zobrazovaniu na webových stránkach a mobilných zariadeniach. Maps JavaSc-
ript API obsahuje základné štyri typy máp (cestovná, satelitná, terénne a hybridná), ktoré
je možné upravovať pomocou vrstiev a štýlov, ovládacích prvkov a udalostí a rôznych slu-
žieb a knižníc [7].

Rozhranie sa načíta pomocou skriptu, pričom je možné vložiť ho pomocou tagu script
priamo do HTML alebo dynamicky načítať pomocou oddeleného JavaScript súboru.
Mapa je následne načítaná na základe predaných parametrov center a zoom, ktoré označujú
vycentrovanie mapy na oblasť nášho záujmu a veľkosť priblíženia na túto oblasť.

Obrázky máp v rámci Maps JavaScript API sú rozdelené na mapové „dlaždice“ a úrovne
zväčšenia. Pri nízkych úrovňach zväčšenia pokrýva malá sada mapových „dlaždíc“ celkom
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širokú oblasť, pri vyšších úrovniach zväčšenia majú „dlaždice“ väčšie rozlíšenie a pokrý-
vajú menšiu plochu. Následný zoznam zobrazuje približnú úroveň detailov, ktorú je možné
rozoznať pri nasledujúcich úrovniach priblíženia:

∙ 1: Svet

∙ 5: Kontinent

∙ 10: Mestá

∙ 15: Ulice

∙ 20: Budovy [7]

JavaScript-ová trieda reprezentujúca mapu je trieda Map. Objekty tejto triedy definujú
jedinú mapu na stránke [7].

V rámci inštancií tejto triedy je možné zobrazovať na mape vlastné body, či definovať
hranice. Hranice, či body, je možné definovať súborom hodnôt reprezentujúcich zemepisnú
šírku a dĺžku. Jednotlivé body sú vlastne dvojice definované zemepisnou šírkou a dĺžkou.
Pre definíciu polygonu je možné viaceré body naskládať za sebou a vytvoriť tak „cestu“.

Tieto mapy poskytujú hranice oblastí iba po úroveň štátov, členenie na kraje a podobne
nie je podporované, tieto hranice by teda bolo potrebné doplniť.
Avšak Google Maps JavaScript API V3 je súčasťou Google Maps Platform, ktoré je spo-
platnená.

Mapy API

Obr. 2.6: Ukážka zobrazenia máp s využitím Mapy API
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Mapy API je služba prevádzkovaná spoločnosťou Seznam.cz, a.s.. Služba umožňuje svojim
užívateľom používať mapové funkcie na vlastných webových stránkach a v rámci vlastných
aplikácií. Medzi poskytované mapové funkcie patrí najmä, nie však výlučne, zobrazovanie
mapových a obrazových podkladov, poskytovanie užívateľského rozhrania pre prácu s týmito
podkladmi (pohyb mapy, zmena mierky atď.), poskytovanie funkcionality vyhľadávania v
databáze adries a regiónov, plánovanie trias a podobne, a to výhradne v rozsahu dokumen-
tovanom na webových stránkach služby dostypných na adrese: https://api.mapy.cz/ [11].

Využívanie služby základným spôsobom, a teda takým, ktorý by sa nevyskytoval v prí-
padoch uvedených v článku 4. a článku 5. Zmluvného jednania dostupného na stránkach
služby, je možné využívať službu zdarma, bez nutnosti uzatvorenia zvláštnej zmluvy s Pre-
vádzkovateľom služby [11].

K využívaniu služby je potrebné načítať API pomocou skriptu vloženého do hlavičky HTML
[8].

<script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">Loader.load()</script>

Výpis 2.1: Načítanie Mapy API

Samostatnú mapu následne zobrazíme vložením HTML prvku, do ktorého budeme chcieť
mapu vložiť [8].

<div id="mapa" style="width:600px; height:400px;"></div>

Výpis 2.2: Zobrazenie mapy

Ako je možné na ukážke na stránkach služby pozorovať, mapa opäť zobrazuje hranice
maximálne štátov, hranice menších územných celkov (mestá, kraje, ...) zobrazované nie
sú.

Bing Maps API

Bing Maps Platform poskytuje sadu ovládacích prvkov a služieb API, ktoré je možné
využiť k pridaniu Bing Maps máp alebo geopriestorových služieb do vašej aplikácie [6].

Pre využitie v rámci vyvoja tohoto projektu je najvhodnejšia z dostupných API služieb
služba Bing Maps V8 Web Control.

Bing Maps V8 Web Control je najnovšia verzia JavaScript API obsahujúca objekty, metódy
a udalosti, ktoré umožňujú zobrazovanie Bing Maps máp na vašej webovej stránke [6].

Po bližšom preštudovaní dokumentácie je možné dospieť k záveru, že Bing Maps V8 Web
Control API poskytuje všetku požadovanú funkcionalitu - definíciu stredu mapy, zmenu
mierky, definíciu a vykreslenie bodu, zobrazenie pin-u(„špendlíka“ označujúceho konkrétne
miesto na mape) a definíciu a zobrazenie polygonu. Podobne ako predchádzajúce možnosti,
Bing Maps zobrazujú implicitne hranice štátov ako najmenšieho územného celku, pri kra-
joch, mestách a podobne už hranice zobrazované nie sú.

Využívanie Bing Maps Platform a dostupných API nie je spoplatnené, k využívaniu jej
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Obr. 2.7: Ukážka zobrazenia máp s využitím Bing Maps API

služieb je však potrebné získať tzv. „Bing key“. Tento kľúč je možné získať bezplatne na
požiadanie po registrácii, alebo prihlásení s využitím existujúceho Microsoft účtu, na Bing
Maps portály.
Samozrejme je pri používaní potrebné dodržiavať licenčné podmienky služby Bing Maps
Platform dostupné na stránkach služby.

OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap je slobodná editovatelná mapa celého sveta, ktorá bola vytvorená dobrovoľ-
níkmi a vydaná pod otvorenou licenciou. Licencia OpenStreetMap umožňuje volný (alebo
takmer volný) prístup k obrázkom a všetkým podstatným dátam máp [1].

Úpravy na mapách poskytnutých OpenStreetMap sú možné pomocou prvkov.

Prvky sú základné komponenty konceptuálneho dátového modelu fyzického sveta OpenS-
treetMaps máp. Skladajú sa z:

∙ uzlov - reprezentujú špecifický bod na zemskom povrchu definovaný pomocou zemskej
dĺžky a šírky,

∙ ciest - usporiadané zoznamy dvoch až dvetisíc uzlov tvoriacich krivky, ktoré môžu
reprezentovať lineárne javy ako rieky či cestu, alebo hranice oblastí,

∙ relácií - viacúčelové dátové štruktúry dokumentujúce vzťahy medzi dvoma a viace-
rými dátovými elementami (uzlami, cestami a/alebo inými reláciami) [5].

Každý z vyššie definovaných základných prvkov je bližšie identifikovaný pomocou atribú-
tov, napríklad identifikátorom (id) prvku, menom užívateľa, ktorý ho naposledy editoval,
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Obr. 2.8: Ukážka zobrazenia máp s využitím OpenStreetMap

časovým údajom reprezentujúcim moment, kedy bol prvok naposledy editovaný a mnohými
ďalšími.

Všetky typy dátových prvkov (uzly, cesty aj relácie) môžu obsahovať tagy. Tag popisuje
význam konkrétneho prvku s ktorým súvisí. Skladá sa z dvoch ďalej neformátovaných tex-
tových polí, „kľúča“ a „hodnoty“ [5].

Hranice, anglicky Boundaries, značia hranice oblastí, najmä politické ale taktiež aj iných
administratívnych oblastí [4].
K jednotlivým prvkom sa priraďujú pomocou tagu boundary.

Hranice s hodnotou administrative popisujú rozdelenie na oblasti/územia či jurisdikcie
uznané vládami k administratívnym účelom. Administratívne hranice popisujú oblasti od
veľkých skupín národných štátov až po malé správne obvody a predmestia, pričom ich
veľkosť (stupeň dôležitosti) je udávaný v rámci tagu admin_level, ktorý môže nadobúdať
hodnoty od 1 po 11 [2].
V rámci Českej republiky sú pre jednotlivé hodnoty admin_level-ov definované nasledovné
územné celky:

∙ 2 - štát,

∙ 6 - kraj (VÚSC9),

∙ 7 - okres,

∙ 8 - obec,

∙ 10 - katastrálne územie.

Na obrázku 2.8 môžeme vidieť hranice mesta Brna, ktoré odpovedajú admin_level-u 8.
9Vyšší územní samosprávný celek
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Kapitola 3

Analýza požiadaviek

3.1 Cieľ práce
Cieľom práce je navrhnúť a implementovať webový informačný systém poskytujúci gene-
alógom možnosť generovať a upravovať poznámky za cieľom zjednodušenia ich bádania.
Systém by mal byť schopný načítať dáta zo súboru vo formáte GEDCOM, ktoré následne
zanalyzuje a vygeneruje jednoduché poznámky. Tieto poznámky by malo byť možné ďalej
upravovať, či mazať.
V ďalšej fáze vývoja sa očakáva, že geografické údaje obsiahnuté v poznámkach bude možné
zobraziť na mape republiky spolu so zvýrazneným ohraničením jednotlivých oblastí. Zobra-
zovanie a vyhľadávanie dát na mape by malo podporovať aj historické názvy obcí (ich častí),
nielen dnešné.

Požiadavky boli zadané vedúcim tejto diplomovej práce a teda skúseným genealógom, ktorý
vedel presne špecifikovať problémy, s ktorými sa pri svojom bádaní stretáva. Avšak aby bol
systém nápomocný čo najväčšej časti českej (resp. slovenskej) genealogickej spoločnosti,
bol zverejnený dotazník pre prieskum potrieb jednotlivých genealógov. Viac k prieskumu
obsahuje nasledujúca kapitola.

3.2 Štúdia užívateľských potrieb
Na facebookovej stránke Genealogie CZ + SK bol v rozpätí 28. novembra 2018 až 5. de-
cembra 2018 zverejnený dotazník na tému Prieskum praktickej genealógie. Za tento krátky
čas sa podarilo zozbierať hneď 116 odpovedí, ktorých analýza sa nachádza v nasledujúcej
podkapitole. Dotazník je priložený v prílohe A.

3.3 Vyhodnotenie nazbieraných dát

Cieľová skupina informačného systému

Na základe odpovedí skúmaných genealógov na otázky dotazníka, je možné bližšie špecifi-
kovať cieľovú skupinu navrhovaného informačného systému.
Prieskumu pomocou zverejneného dotazníka sa zúčastnilo 116 ľudí, z čoho väčšina sa po-

kladá za pokročilých amatérov a najmenej ľudí, iba 12,1 % sa pokladá za profesionálov.
Presné údaje sú zobrazené na obrázku 3.1.
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Obr. 3.1: Graf zobrazujúci výsledok prieskumu týkajúceho sa pokročilosti skúmaných ge-
nealógov

Čo sa týka dĺžky bádania jednotlivých ľudí, tak najväčší počet odpovedí prišieľ od ľudí venu-
júcich sa genealógii päť až desať rokov. Z celkového hľadiska je potrebné brať do úvahy ľudí
venujúcich sa genealógii v zábere päť až tridsať rokov. Zhruba takto skúsených genealógov
môžeme pokladať za cieľovú skupinu.

Zobrazovanie dát

Z prieskumu naďalej vyplynulo, že najpoužívanejším spôsobom zobrazovania genealogických
dát je vývod, ktorý mal zastúpenie až u 76,7% dotazovaných ľudí. Tento fakt je možné
zohľadniť pri alfa testovaní1.

Nároky na systém

Jedným z cieľov prieskumu bolo získanie povedomia o približných pamäťových nárokoch
na navrhovaný systém. V našom prípade budú pamäťové nároky závislé najmä od počtu
načítaných predkov a tiež veľkosti generovaných poznámok.
Na základe výsledku prieskumu týkajúceho sa počtu nájdených predkov (príp. iných osôb)

zobrazeného na obrázku 3.2, bude potrebné pri návrhu uvažovať čo najoptimálnejšie uloženie
týchto dát, keďže výsledok značne prekonal očakávania.

Možnosti optimalizácie

V predchádzajúcom bode sa síce pamäťové nároky na systém zvýšili, v tomto si naopak
môžeme predstaviť možnosti výraznej optimalizácie. Z výsledku prieskumu využívania náz-
vov obcí zobrazenom na obrázku 3.3, je totižto možné konštatovať, že nebude potrebné v
databáze systému uchovávať historické názvy jednotlivých oblastí, ale iba ich dnešné názvy.
Väčšina ľudí konštatuje uchovávanie aktuálnych názvov obcí, práve kvôli vyhľadávaniu a
zobrazovaniu na mapách, využívajúc napríklad google maps.

1Forma interného akceptačného testovanie vykonávaného najmä QA a testovacími týmami. A teda je
predchodcom testovania na užívateľoch
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Obr. 3.2: Graf zobrazujúci výsledok prieskumu týkajúceho sa počtu „zozbieraných“ osôb

Obr. 3.3: Graf zobrazujúci výsledok prieskumu využívania historických názvou obcí

Cielené testovacie nástroje

Zmyslom dotazníka bolo tiež zistiť, aké podporné nástroje cielená skupina užívateľov vy-
užíva. Na základe ich odpovedí môžeme zamerať testovanie funkčnosti najmä na tieto ná-
stroje.

Na obrázku 3.4 môžeme vidieť, že najpoužívanejšími software sú medzi genealógmi ná-
stroje MyHeritage, Ancestry a Family Tree. Tie by teda mali byť neskôr aj testovacími
objektami.

Z dotazníka však vyplynulo, že väčšina genealógov využívajúcich MyHeritage využíva iba
neplatenú verziu a výsledky uchováva buď na papieri, alebo za pomoci iných informačných
systémov. Bude teda potrebné preskúmať čo neplatený účet na MyHeritage ponúka, a na-
koľko je na takýchto užívateľov pri návrhu systému potrebné brať zreteľ.
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Obr. 3.4: Graf zobrazujúci výsledok prieskumu využívaných genealogických SW

Diera na trhu

Potrebnosť navrhovaného informačného systému vyplynula najmä z nasledujúcich odpo-
vedí.
Otázka týkajúca sa podporných software (ďalej iba SW) nemala prekvapujúci výsledok,
až 50% skúmaných genealógov využíva popri odbornom SW MS Word alebo MS Excel,
či jeho obmeny od iných poskytovateľov. Ostatný nepoužívajú buď nič, alebo iba nejaké
prehliadače či editory obrázkov, prehliadače pdf súborov, či dokonca programy na tvorbu
jednoduchých grafov (napr. XMIND 8).
V rámci týchto podporných softwarov si bádatelia uchovávajú výpisky z matrík k ďalšiemu
spracovaniu, poznámky k záznamom, plán bádania, už prebádané oblasti pri jednotlivých
záznamoch, alebo domnienky a zatiaľ nepotvrdené skutočnosti, ktoré do „stromu“ nepatria.
Niektorí tieto nástroje dokonca využívajú ako zálohu dát, či akési filtre, kde skúmané osoby
delia do kategórií na základe určitých vlastností (napr. podľa statusu, povolania...).
Najväčšou snahou pri vývoji navrhovaného systému bude tieto podporné prostriedky na-
hradiť, alebo aspoň uchovávanie daných dát značne zjednodušiť.

Najčastejšie problémy

Ako bolo predpokladané, väčšina genealógov sa stretáva s problémom, že už nevedia, kde
všade konkrétne dáta hľadali a strácajú sa vo vlastných poznámkach. Samozrejme veľ-
kým problémom je tiež nedostupnosť niektorých materiálov, či nečitateľnosť dostupných.
V týchto prípadoch však nový poznámkový systém nemá ako pomôcť. Ale čo sa týka orga-
nizácie, tak tam rozhodne môže pomôcť.

Prioritizácia a radenie generovaných poznámok

Na základe nasledujúcej štúdie bude možné navrhnúť algoritmus pre radenie generovaných
poznámok tak, aby vyhovoval čo najväčšej časti dotazovaných genealógov.

18



Postup prehľadávania za účelom nájdenia konkrétnej osoby by sa dal na základe analy-
zovaných odpovedí rozdeliť do štyroch kategórií:

∙ Systematické prehľadávanie matriky - výpis všetkých záujmových priezvisk,
stručné poznámky ku každému záznamu.

∙ Hľadanie vždy iba konkrétnej osoby - zapisovanie, kde všade už bola osoba
hľadaná, neúčelné avšak možné nájdenie iných.

∙ Hľadanie na náhodu - nájdem/nenájdem, hľadám ďalšiu.

∙ Postupné prehľadávanie bez uchovávanie prehľadávanej histórie - môže sa
stať, že človek prehľadáva rovnaké materiály viackrát, vždy s iným výsledkom.

Okrem prístupu k vyhľadávaniu sa líši aj spôsob uchovávania prípadných poznámok. Skú-
maní genealógovia uprednostňujú najmä uchovávanie týchto poznámok v exceli alebo po-
známkovom bloku. Nájdu sa ale i takí, ktorí ich uchovávajú iba rukou písané na papieri,
alebo v rámci poznámok v uprednostňovanom genealogickom software.

Z výsledkov dotazníka je možné vyhodnotiť aj pár základných prístupov pre vyhľadáva-
nie nových záznamov. Najčastejšie boli:

∙ Vyhľadávanie na základe momentálne prehľadávanej kroniky/matriky - kto by sa v
nej ešte mohol nachádzať.

∙ Podľa dostupnosti záznamov, čo najľahšie nájdem.

∙ Na základe dôležitosti v rámci budovanej schémy.

∙ Najskôr vytvorenie „kostry“ z otcovskej línie, až potom ostatný.

∙ Najskôr k naposledy hľadanej osobe skúsim nájsť dátum svadby rodičov, následne ich
dátumy narodenia, súrodencov a dátumy úmrtia majú najnižšiu prioritu.

∙ Podľa dátumu, čo je bližšie k súčastnosti.

∙ Ak je predpoklad/zmienka, že skupina predkov pochádzala z rovnakej oblasti, pre-
hľadávam najskôr ich, súčasne.

3.4 Úprava požiadaviek na základe analýzy užívateľských po-
trieb

Na základe predchádzajúcej sekcie sa celková špecifikácia moc nezmenila, skôr bližšie špecifi-
kovala. Jediná väčšia zmena je, že očividne nebude potrebné v databáze uchovávať historické
názvy oblastí, ale iba ich dnešné. Toto riešenie výrazne znižuje pamäťové nároky a pravde-
podobne bude výrazne optimalizovať operácie parsovania GEDCOM súboru, či generovanie
automatických poznámok.
Problém by mohol vzniknúť napríklad pri oblastiach, ktoré už zanikli, či boli z územia Čes-
kej republiky odstánené. S týmito prípadmi je potrebné počítať a navrhnúť pre ne nejaké
optimálne riešenie.
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Kapitola 4

Návrh riešenia

4.1 Zvolené metódy a technológie
Na základe analýzy požiadavkov a analýzy celkovej problematiky zadaného problému, som
sa ako autor tejto diplomovej práce rozhodla implementovať praktickú časť využívajúc re-
latívne nový framework Blazor (viac v sekcii nižšie).
Blazor umožňuje vytvárať klientské webové aplikácie v jazyku C# 1. Využitie tohoto typova-
ného programovacieho jazyka k implementácii klientských operácií, umožňuje predchádzať
typickým chybám netypovaných jazykov, akým je napríklad JavaScript. Preto je možné v
implementácii napredovať rýchlejšie.

Podstatné technológie využité pre vývoj praktickej časti tejto práce, ktoré možno ešte nie
sú dostatočne zovšednené, a tým pádom môžu byť pre niekoho novinkou budú priblížené v
nasledujúcich sekciách.

Blazor

Blazor je „Single-page2“ vývojový framework [22].

Blazor dokáže spúšťať clientský C# kód priamo v prehliadači využívajúc WebAssembly.
Alternatívne, Blazor dokáže spúšťať klientskú logiku na serveri. Udalosti klientského roz-
hrania sa odosielajú späť na server využívajúc SignalR - real-time framework pre zasielanie
správ. Po dokončení vykonávania sa požadované UI zmeny odošlú klientovi a sú zlúčené s
DOM (Objektový model dokumentu) [3].

Spolupráca s Javascriptom

Implementovaný C# kód dokáže jednoducho volať JavaScript API a knižnice. Užívateľ
je teda naďalej schopný využívať rozsiahly ekosystém JavaScriptových knižníc existujúcich
na strane klientského užívateľského rozhrania, pričom logika je písaná v jazyku C# .
Pri spúšťaní kódu na strane servera sa Blazor stará o bezproblémové vykonanie ľubovolného
JavaScriptového kódu na klientovi [3].

1Viac o programovacom jazyku C# na: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/.
2Single-page aplikácia (SPA) je webová aplikácia alebo webová stránka, ktorá interaguje s webovým

prehliadačom dynamickým prepisovaním aktuálnej webovej stránky novými dátami od webového servera,
namiesto predvolenej metódy načítania celých nových stránok prehliadačom.
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Z dôvodu, že Blazor využívajúci WebAssembly nebol ešte v dobe návrhu a prvotnej imple-
mentácii tejto práce v ustálenej podobe (predpokladaný release je Máj 2020), prebiehala
implementácia praktickej časi s využitím Blazor Server (obrázok 4.1).

Obr. 4.1: Spúšťanie blazor aplikácie využívajúc Blazor Server3

Výhody Blazor Server-a [26]

∙ Rýchly vývojový cyklus

∙ Beží na plný .NET Core runtime

∙ Malá veľkosť sťahovania

∙ Kód je uložený na serveri a nesťahuje sa ku klientovi

Nevýhody Blazoru Server-a [26]

∙ Nepracuje dobre v prostrediach s veľkou latenciou (meškaním)

∙ Žiadna offline podpora - vyžaduje neustále pripojenie k serveru

∙ Veľký dopyt po zdrojoch od servera

ASP.NET Core

ASP.NET je populárny framework pre implementáciu webových aplikácií na .NET plat-
forme [13].

ASP.NET Core je open-source verzia ASP.NET, ktorá je multiplatformná, vysoko vý-
konná (obrázok 4.2) a open-source (jej zdrojový kód je voľne šírítelný). Využíva sa k vytvá-
raniu moderných „cloud-based“ webových aplikácií [13].

3Obrázok prevzatý zo stránok https://docs.microsoft.com/sk-sk/aspnet/core/blazor/?view=
aspnetcore-3.1.
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S využitím ASP.NET Core je možné, okrem iného, zostavovať webové aplikácie a služby,
Azure IoT aplikácie a mobilné back-endy. Multiplatformná podpora umožňuje využívanie
preferovaných vývojárskych nástrojov na platformách Windows, macOS a Linux.
ASP.NET Core sa hladko integruje s populárnymi frameworkmi a knižnicami ako Blazor,
Angular, React či Bootstrap [25].

Obr. 4.2: Porovnanie výkonu ASP.NET Core oproti iným populárnym webovým framewor-
kom5

4.2 Návrh uživateľského rozhrania
Na základe spracovanej špecifikácie bol vytvorený návrh grafického užívateľského, vo forme
tzv. Wireframe-ov6.

Obrázky 4.3 až 4.6 zobrazujú wireframe návrhy niektorých layoutov7 navrhovaného sys-
tému. Zaujímavý je najmä obrázok 4.5, na ktorom je možné porovnať zarovnanie pre hori-
zontálne a vertikálne (napr. pre mobilný telefón) obrazovky.

4.3 Diagram prípadov užitia (Use Case Diagram)
Diagram prípadov užitia, anglicky Use Case Diagram je diagram zobrazujúci chovanie sys-
tému tak, ako ho vidí užívateľ. Účelom diagramu je popísať funkcionalitu systému, a teda
čo od neho užívateľ alebo my očakávame.
Výsledný diagram vypovedá o tom, čo má systém vedieť, nie však o tom, ako to bude robiť.
Diagram prípadov užitia sa skladá z prípadov užitia, aktérov a vzťahov medzi nimi [23].

V navrhovanom systéme uvažujeme tri druhy aktérov - administrátora, bežného užívateľa
a prihláseného užívateľa.

5Obrázok prevzatý zo stránok https://dotnet.microsoft.com/learn/aspnet/what-is-aspnet-core.
6Grafická štruktúra webovej stránky alebo aplikácie, ktorá pokrýva základné informácie, zakresľuje obrys

štruktúry a usporiadania dát a inak vizuálne a slovne popisuje užívateľské rozhranie [15].
7Ang. výraz pre rozloženie stránky.
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Log In to Genealogists notebook 

Page 2

genealogistsnotebook.eu

AboutLog InGenealogists
notebook 

********

Username:

Password:

Obr. 4.3: Wireframe návrh stránky pre prihlásenie registrovaného užívateľa

Name & Surname 

Page 3

genealogistsnotebook.eu

AboutLog OutGenealogists
notebook 

Edit profile

filled e-mail

filled contact

E-mail

Contact

Browse map 

Notes

Profile

Edit preferences 

filled contact

Load GEDCOM 

Obr. 4.4: Wireframe návrh profilovej stránky prihláseného užívateľa

Neprihlásený užívateľ bude môcť prehliadať iba privítaciu About stránku a bude sa
môcť dostať k prihlasovaniu či registrácii.

Narozdiel od toho prihlásený užívateľ bude schopný využívať všetky dostupné služby
systému týkajúce sa generovaných poznámok. Samozrejme bude môcť upravovať osobné in-
formácie, či pridávať vlatné poznámky ako ku generovaným poznámkam, tak k samotným
matričným záznamom (prehľadávaným osobám).

Administrátor narozdiel od niektorých informačných systémov nededí správanie od užíva-
teľov s nižšími právami. Akékoľvek operácie týkajúce sa poznámok sú preňho nepodstatné.
Oproti tomu však dokáže ako jediný aktér systému vytvárať užívateľov s právami Admin a
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Genealogists notebook 
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genealogistsnotebook.eu

AboutLog OutGenealogists
notebook 
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Note 2
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Obr. 4.5: Wireframe návrh stránky s vygenerovanými užívateľovými poznámkami
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genealogistsnotebook.eu

AboutLog OutGenealogists
notebook 
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Load GEDCOM 

Obr. 4.6: Wireframe návrh stránky pre prehliadanie dát na mape

samozrejme podporuje celkovo CRUD operácie nad užívateľmi a záznamami matrík.

Slovne popísané chovanie systému za jednotlivých aktérov je prevedené do diagramu v
prílohe C. Tento Use Case Diagram by mal zachytávať chovanie systému v jeho výsled-
nej podobe. Avšak čo sa samostatného vývoja týka, ten bude prebiehať v troch etapách,
pričom výsledkom každej z nich bude plne testovateľný prototyp. Tieto etapy sú pomocou
čiastkových diagramov prípadu užitia zachytené nižšie.
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1. etapa

Výsledkom prvej etapy bude testovateľný prototyp modelujúci základné správanie systému
pre prihláseného, resp. neprihláseného užívateľa, bez administrátorských operácií, zatiaľ
však bez generovania automatických poznámok (vstupný Gedcom súbor bude iba rozparso-
vaný a zobrazený uživateľovi) a bez operácií spojených s prácou na mape. Výsledné chovanie
tejto etapy je zobrazené na obrázku 4.7.

Neprihlásený 
uživateľ

Prihlásený 
užívateľPrehliadať stránku About

Prihlásiť/Registrovať 
do systému

Načítať GEDCOM súbor

<<extend>>

Prehliadať načítaný
GEDCOM

Odhlásiť zo systému

Obr. 4.7: Use Case diagram zobrazujúci prvú etapu

2. etapa

V druhej etape bude pridaná správa užívateľského účtu s možnosťou obnovy hesla, pridané
načítanie matrík a generovanie jednoduchých poznámok. Na konci tejto etapy bude môcť
užívateľ pracovať s matričnými záznamami a taktiež bude môcť prehliadať automaticky
generované poznámky a pracovať s nimi. Role prihlásených užívateľov zatial nie sú rozlíšené,
takže administrátor zatiaľ neexistuje. Výsledok druhej etapy je zobrazený na obrázku 4.8.

Neprihlásený 
uživateľ

Prihlásený 
užívateľPrehliadať stránku About

Prihlásiť/Registrovať 
do systému

<<include>>

Editovať poznámky

Načítať GEDCOM súbor

<<extend>>

Generovať poznámky

<<include>>

Mazať poznámky

Odhlásiť zo systému

Obnoviť heslo

Načítať matričné
záznamy

Prehliadať matričné
záznamy

<<include>>

Obr. 4.8: Use Case diagram zobrazujúci druhú etapu

3. etapa

V tretej etape bude pridaná logika rozlišovania rolí prihlásených užívateľov a tiež budú
pridané chýbajúce operácie vzťahujúce sa k administrátorovi. V tretej etape bude taktiež
implementovaná logika týkajúca sa máp. Výsledkom tretej etapy je očakávaná výsledná
podoba navrhovaného systému. Ako bolo už vyššie spomínané, výsledný diagram prípadov
užitia je priložený v prílohe C.
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4.4 Návrh databázovej štruktúry
Entity Relation Diagram (ERD/ER Diagram) je diagram popisujúci štruktúru da-
tabázy. ER diagram zobrazuje vzťahy medzi sadami entít. Sada entít je skupina podobných
entít, pričom tieto entity môžu mať atribútu. Z hľadiska databázového systému (Database
management system - DBMS) je entita tabuľka alebo atribút tabuľky v databázy, takže
zobrazením vzťahov medzi tabuľkami a ich atribútmi, ER diagram zobrazuje kompletnú
logickú štruktúru databázy [27].

Na základe požiadavkov na funkcionalitu sytému a definície prípadov užitia v sekcii 4.3

Users

IdPK

UserName
Email
EmailConfirmed
PasswordHash
LockoutEnd
LockoutEnabled
AccessFailedCount

UserRoles

UserId (FK Users)PK

RoleId (FK Roles)PK

Notes

UserId (FK Users)PK

Updated
Notes
RAW_FILE

Matriky

ZdrojPK

SignaturaPK

TypObsahuPK

Id
Povodca
TypZaznamu
Okres
PlatnostOd
PlatnostDo
ExternalId

ObceMatriky

IdMatriky (FK Matriky)PK

IdObce (FK Obce)PK

Roles

IdPK

Name
NormalizedName
ConcurrencyStamp

Obce

NazovPK

OkresPK

Id
DatumOd
DatumDo
JeAktualne
ExternalId

Obr. 4.9: ER diagram navrhovanej databázy

bola navrhnutá štruktúra databázy zobrazená na obrázku 4.9. ER diagram bol neskôr opäť
upravený - po analýze zobrazovania na mapách a návrhu riešenia tohoto problému. Obrázok
zobrazuje návrh poslednej verzie databázy, ktorá bola neskôr aj implementovaná.

4.5 Analýza chýbajúcich dát
Implementovaný systém by mal podporovať generovanie automatických poznámok (ďalej
iba ako automatické poznámky) k jednotlivým osobám (záznamom) rodu konkrétneho uží-
vateľa. Logika generovania automatických poznámok je bližšie špecifikovaná v sekcii 4.6.

Automatické poznámky budú generované iba k záznamom s chýbajúcimi dátami. Nebu-
deme sa však zaoberať akýmikoľvek chýbajúcimi dátami, ale iba tými podstatnými. Za
takéto dáta považujeme údaje, ktoré napomáhajú pri ďalšom bádaní alebo bližšie špecifi-
kujú danú osobu, a teda ju jedinečne identifikujú. Ako takéto dáta budeme uvažovať dátum
a miesto narodenia, dátum úmrtia - pokiaľ osoba už nežije, dátum a miesto svadby pre
každý vzťah osoby spolu s odkazom na partnera a odkaz na rodičov. Ako dátum a miesto

26



narodenia je možné uvažovať aj dátum a miesto krstu, keďže v minulosti sa skôr dopátrame
k záznamu o krste ako o narodení osoby. Taktiež krst zvyčajne (narozdiel od dnešnej doby)
prebiehal bezprostredne po narodení osoby. Môžeme teda tieto dáta považovať za postaču-
júcu náhradu dátumu a miesta narodenia.
Čo sa týka odkazu na partnera alebo rodičov, jedná sa o osobu so známym menom, dátumom
narodenia a miestom narodenia (alebo krstu, viz vyššie) a dátumom úmrtia. Samozrejme
musíme uvažovať aj neúplné záznamy, minimálne je však potrebné poznať meno a väzbu
medzi osobami.

Analýza chýbajúcich dát bude prebiehať už na internej reprezentácii GEDCOM súboru
načítaného užívateľom systému. Postupne bude prechádzať jednotlivé „osoby“ a kontrolo-
vať chýbajúce dáta s tým, že pre prehľadnosť budú za chýbajúce vždy označené iba určité
časti dát. Ich prítomnosť, resp. neprítomnosť bude analyzovaná na základe nasledujúcich
priorít:

∙ dátum narodenia (dátum krstu),

∙ miesto narodenia (miesto krstu),

∙ manželstvo (celkový záznam o manželstve),

∙ manželstké dáta (časť manželského záznamu, ako dátum svadby, miesto, atď.),

∙ dátum úmrtia,

∙ rodičia.

Vyššie uvedený zoznam je zoradený od najvyššej priority k najnižšej, pričom dátum a miesto
krstu analyzujeme jedine v prípade, že dátum, respektíve miesto, narodenia chýba.

Analýza chýbajúcich dát je pomocou vývojového diagramu8 (flow diagram) zobrazená na
obrázku 4.10.

Za začiatok navrhnutého algoritmu uvažujeme uzol Spustiť analýzu. Táto analýza, ako už
bolo uvedené vyššie, bude spustená na každý záznam, respektíve osobu, zvlášť.

Kosoštvorce označujú rozhodovacie uzly, ktoré rozdeľujú cestu na dve časti a udávajú, akým
smerom bude analýza pokračovať. Zvyčajne sa jedná o kontrolu prítomnosti, respektíve ne-
prítomnosti, podstatných dát.

Výstupom analýzy dát môže byť:

∙ Volanie algoritmu pre generovanie automatických poznámok (v diagrame označené
ako Algoritmus I - Algoritmus IV).

∙ Označenie analyzovanej osoby za vyriešenú (Resolved). Nastáva v prípade, že ana-
lyzovanej osobe nechýbajú žiadne z podstatných dát alebo boli všetky automatické
poznámky užívateľom označené za vyriešené, a teda systém už nemá ďalej čo ponúk-
nuť.

8Viac k problematike vývojových diagramov na stránke https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/
index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/V%C3%BDvojov%C3%A9_diagramy.
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∙ Žiadna ďalšia operácia. Nastáva v prípade, že ku všetkým chýbajúcim podstatným
dátam osoby už boli vygenerované automatické poznámky, avšak narozdiel od pred-
chádzajúceho bodu, minimálne jedna z nich ešte za vyriešenú označená nebola.
Ako je z diagramu zrejmé, výstup môže tiež nastať v prípade, že nemám dostatočné
dáta pre generovanie automatickej poznámky pre chýbajúci dátum alebo miesto naro-
denia (resp. krstu) a zároveň mám ostatné podstatné dáta dostupné. V tomto prípade
nemôžem osobu osznačiť za vyriešenú, keďže doplnením určitých dát je možné, že v
budúcnosti budem vedieť chýbajúcu automatickú poznámku vygenerovať.

4.6 Generovanie automatických poznámok
Generovanie automatických poznámok sa môže na základe chýbajúcich dát, a tiež na základe
dát dostupných líšiť. Kvôli tomu rozlišujeme štyri rôzne prístupy (algoritmy) generovania
automatických poznámok. Označíme ich Algoritmus I až Algoritmus IV.

Algoritmus I

Algoritmus I popisuje prístup pri generovaní automatickej poznámky k chýbajúcim dátam
narodenia, resp. krstu. V tomto prístupe sa budeme snažiť získať chýbajúce dáta prehľa-
dávaním existujúcich záznamov o narodení, resp. krste, dieťaťa. Budeme teda hľadať údaje
rodiča.
Vývojový diagram tohoto prístupu je zobrazený na obrázku 4.11.

Algoritmus I sa môže udávať dvoma hlavnými smermi:

∙ poznám údaje o narodení, resp. krste, aspoň jedného dieťaťa rodiča,

∙ poznám údaje o narodení, resp. krste, aspoň jedného dieťaťa dieťaťa rodiča.

Pokiaľ nepoznám ani jeden z týchto údajov, pokračujem volaním Algoritmu II.

Pokiaľ poznám údaje o narodení aspoň jedného dieťaťa rodiča, v automatickej poznámke
odkazujem na tohoto potomka. Rodný list potomka by totiž mal obsahovať aj údaje o na-
rodení rodiča.9.

Pokiaľ nepoznám údaje o narodení (krste) aspoň jedného dieťaťa rodiča, avšak poznám
údaje o narodení (krste) aspoň jedného dieťaťa dieťaťa rodiča, čiže vnuka, resp. vnučky,
rodiča, generujem automatickú poznámku využívajúc tohoto potomka. Kvôli čo najväčšej
presnosti hľadania sa pritom snažím ku generovaniu poznámky využiť najstaršieho potomka
(čo najskôr narodeného). S pomocou dát tohoto potomka by sme mali byť schopní dohľa-
dať rodiča tohoto potomka, pomocou ktorého sa zase dostaneme k dátam o starom rodičovi
tohoto potomka, a teda prvotne prehľadávanej osobe.

Pre určenie prehľadávaného intervalu - časového úseku, počas ktorého mohlo dôjsť k naro-
deniu hľadanej osoby, budú využívané vedomosti o plodnosti a pôrodnosti.

9Obsah dnešného rodného listu je poskytnutý na stránke https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-
situacie/zivotna-situacia/_rodny-list.
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Analýza
chýbajúcich dát

Chýba dátum 
narodenia?

Chýba miesto
narodenia?

Chýba miesto krstu?Chýba dátum krstu?

Nie

Áno

Pri generovaní poznámok
uvažovať dátum krstu ako
záchytný čas narodenia.

Áno

Nie

Pri generovaní poznámok
uvažovať miesto krstu ako

záchytné miesto narodenia.

Áno

Nie

Áno

Má prehľadávaná 
osoba deti?

Volám Algoritmus I: Hľadanie
rodiča prehľadávaním

záznamov o narodení/krste
dieťaťa

Áno

Poznám rodičov
prehľadávanej osoby

(mám aspoň 1 v
systéme)?

Volám Algoritmus III: Hľadanie
možného narodenia/krstu osoby
pomocou známych dát rodičov

Nie

Áno

Nedokážem generovať poznámku
pre narodenie/krst k prehľadávanej
osobe - má príliš málo dostupných

dát. 

Zapamätám si, že chýbali dáta k
narodeniu (krstu) a pokračujem

analýzou ďalších chýbajúcich dát.

Nie

Chýbajú údaje o
manželstve?

Má osoba 
uvedené

s daným partnerom 
deti (ak je 
známe)?

Nie

Volám Algoritmus II: Hľadanie
partnera alebo rodičov

prehľadávaním svadobných
záznamov

Áno

Áno

Sú údaje 
o konkrétnom 

partnerovi 
neúplné?

Chýba záznam 
o úmrtí?

Chýba aspoň 1 rodič
prehľadávanej 

osoby?

Mám pri osobe 
uvedené, 

že zomrela?

Mala by osoba 
k dnešnému dňu vyše 

100 rokov?

Nie

Nie

Áno

Nie

Volám Algoritmus IV:
Hľadanie úmrtia
konkrétnej osoby

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie

Záznam prehľadávanej osoby 
je kompletný, žiadne ďalšie dáta
niesú k ďalše analýze potrebné.

Úspešne ukončím analýzu
konkrétnej osoby, osobu
označím ako vyriešenú

(Resolved).

Nie

Áno

Existuje 
poznámka generovaná 

Algoritmom I 
alebo III?

Existuje 
poznámka generovaná 

Algoritmom I 
alebo III?

Áno

Nie Nie

Áno

Existuje 
nevyriešená poznámka

generovaná 
Algoritmom IV?

Nie

Áno

Existuje poznámka 
k chýbajúcim rodičom

generovaná 
Algoritmom II?

Nie

K analyzovanej osobe sú
vygenerované všetky potrebné

poznámky.

Úspešne ukončim analýzu
konkrétnej osoby, osobu

neoznačujem ako vyriešenú 
(Not Resolved).

Áno

Existuje poznámka 
k partnerovi generovaná 

Algoritmom II?

Nie

Áno

Pamätám si chýbajúce
dáta narodenia 

(krstu)?

Existuje nejaká
automatická poznámka

v nevyriešenom 
stave?

Nie

Nie

Áno

Áno

Obr. 4.10: Vývojový diagram zobrazujúci analýzu chýbajúcich dát

Pôrodnosť je rodenie detí chápané ako hromadný jav vzťahujúci sa k určitej populácii. Zá-
visí najmä na plodnosti, čo je schopnosť muža a ženy rodiť deti. Plodnosť ženy sa vzťahuje
len k tzv. reprodukčnému obdobiu, ktoré sa vymedzuje obvykle vekovým rozpätím 15-49
rokov [18].
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Hľadám rodiča
Mám dostupné

údaje o narodení/krste
aspoň jedného

dieťaťa?

Mám pri niektorom
dieťati uvedený odkaz
na matričný záznam?

Áno

Nie

Generujem poznámku o chýbajúcich
dátach s odkazom na rovnaký

matričný záznam.

Užívateľ dospel k týmto dátam bez
pomoci nášho sytému. Generujem

poznámku pripomínajúcu užívateľovi,
že dáta k rodičovi boli pravdepodobne

tiež obsiahnuté v záznamoch, ktoré
našiel.

Áno

Nie

Má niektoré z detí 
dieťaťa rodiča poskytnutý
dátum narodenia/krstu?

Uvažujeme dátum narodenia potomka
približne 12 až 40 rokov pred
narodením/krstom (najlepšie

najstaršieho) dieťaťa.

Áno

Pre generovanie poznámok volám
Algoritmus II:Hľadanie rodiča

prehľadávaním svadobných záznamov.

Má prehľadávaná 
osoba uvedené deti?

Áno

Nesprávne využitie algoritmu.
Algoritmus je určený k hľadaniu údajov

rodičov pomocou údajou ich detí.
Nemalo by byť možné sa doň dostať

ako bezdetný.

Nie

Nie

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto bez odkazu na

matričný záznam.

Paralelne pridám vygenerovanú
poznámku aj k hľadanému dieťaťu.

Áno

Nie

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto, obsahujúcu
odkaz na matričný záznam.

Paralelne pridám vygenerovanú
poznámku aj k hľadanému dieťaťu.

Pomocou algoritmu získame
pravdepodobnú oblasť konania

narodenia/krstu.

Dokážem v DB
dohľadať odkaz na matriku

pravdepodobne 
obsahujúcu hľadané 

dáta?

Má aspoň jedno z detí 
rodiča uvedené deti?

Áno

Nie

Obr. 4.11: Vývojový diagram zobrazujúci Algoritmus I

Miera plodnosti v Českej republike za roky 1950 až 2018 je vyobrazená grafom na ob-
rázku 4.12. Dáta ku generácii tohoto grafu boli prevzaté z Českého štatistického úradu,
na stránke https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka. Konkrétne bol vy-
generovaný zo súboru pod odkazom 6-11 Míry plodnosti žen podle věku v letech 1950–2018 .

Graf zobrazuje mieru pôrodnosti v Čechách v rokoch 1950 až 2018 závislú na veku matky.
Vek matky je vyobrazený od 15 do 49 rokov, avšak vek 15 zahŕňa aj mladšie matky.
Pre prehľadnosť grafu sú zobrazené zmeny čo päť rokov.

Aby sme boli historicky presní, mali by sme taktiež uvažovať historické zvyklosti, kedy boli
matky omnoho mladšie ako v dnešnej dobe. Aby sme mali pevnú spodnú hranicu, môžeme
uvažovať začiatok plodnosti ženy, a ich priemerný vek pri prvej menštruácii, čo zvyčajne
býva okolo 12 až 14 roku ženy.10

10Priemerný vek odvodený zo stránok: http://www.biomach.cz/biologie-cloveka/rozmnozovani-a-
ontogeneze#TOC-MENSTRUA-N-CYKLUS.
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Obr. 4.12: Miera plodnosti žien v Českej republike v rokoch 1950 až 2018

Z vyššie uvedených informácií a grafu si môžeme odvodiť interval prehľadávania narode-
nia (krstu) nielen pre Algoritmus I ale aj pre nasledujúce algoritmy. Keďže sa budeme
zaujímať najmä o historické záznamy, ako spodnú hranicu intervalu zvolíme minimum, a
teda 12 rokov. Ako vrchnú hranicu budeme pre jednoduchosť uvažovať 40 rokov.
Tento interval budeme používať pre obe pohlavia.

Výstupom Algoritmu I môže byť generovaná poznámka, ktorá sa priradí ako k analyzo-
vanej osobe, tak aj k jej dieťaťu, ktorého narodenie (krst) prehľadávame, aby sme získali
informácie o rodičovi. Pokiaľ nemám dostupné dostatočné údaje, je volaný Algoritmus II
(spomínané vyššie).

Algoritmus II

Algoritmus II bude využívaný pre získanie chýbajúcich dát analyzovanej osoby pomocou
svadobných matričných záznamov. Vývojový diagram k tomuto algoritmu je vyobrazený na
obrázku 4.13. V tomto prípade môžeme uvažovať dva možné vstupy algoritmu:

∙ hľadám rodiča,

∙ hľadám partnera.

Ako už je z algoritmu analýzy chýbajúcich dát zrejmé (sekcia 4.5), Algoritmus II bude
spustený so vstupom hľadania partnera, pokiaľ má analyzovaná osoba deti a nemá uve-
deného žiadneho partnera alebo niektoré z údajov týkajúcich sa manželstva a partnera
chýbajú. V tomto prípade uvažujem analyzovanú osobu ako známeho partnera a druhého
partnera hľadám buď na základe údajov o narodení, resp. krste, známeho partnera alebo
údajov o narodení (krste) niektorého z ich detí.

Ak hľadáme na základe údajov o narodení známeho partnera, uvažujeme prehľadávací in-
terval dvanásť až štyridsať rokov po narodení (krste) tohoto partnera. Dôvod zvolenia práve
takéhoto intervalu je popísaný v logike k Algoritmu I.
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Hľadám partnera
Poznám údaje 
o narodení/krste

známeho 
partnera?

Uvažujem interval prehľadávania
(najpravdepodobnejší výsledok) 
12 až 40 rokov po narodení/krste

tejto osoby.

Áno

Má známy partner
uvedený dátum

úmrtia?

Uvažovaný interval prehľadávania môžeme
upraviť tak, aby končil smrťou známeho

partnera. Vykonáme tak jedine, že osoba
zomrela skôr ako je určená vrchná hranica

prehľadávaného intervalu.

Áno

Nie

Nie

Má niektorý potomok
známeho partnera 

uvedený dátum 
narodenia/krstu?

Získam dátum narodenia/krstu
najstaršieho potomka známeho

partnera a uvažujem interval
prehľadávania 20 rokov pred až 5

rokov po narodení/krste tohoto
potomka.

Áno
Nemá zmysel prehľadávať DB 
s matričnými odkazmi (interval 

prehľadávania by bol príliš veľký). 
Generujem jednoduchú poznámku 

o chýbajúcich dátach.

Nie

Áno

Pomocou algoritmu získame
pravdepodobnú oblasť konania

svadby.

Dokážem v DB
dohľadať odkaz na matriku

pravdepodobne 
obsahujúcu hľadané 

dáta?

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto, obsahujúcu
odkaz na matričný záznam.

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto bez odkazu na

matričný záznam.

Nie

Hľadám rodiča Poznám druhého rodiča
analyzovanej osoby?

Poznám dátum 
narodenia/krstu osoby,
ktorej rodiča hľadám?

Áno Uvažujem tohoto rodiča ako
známeho partnera.

Pokračujem v analýze.

Uvažujem osobu, ktorej partnera
hľadám, ako známeho partnera.

Nie

Ako interval prehľadávania uvažujem 
20 rokov pred až 5 rokov po narodení

(krste) tejto osoby.

Nie

Áno

Obr. 4.13: Vývojový diagram zobrazujúci Algoritmus II

Ak naopak hľadáme partnera na základe údajov detí, volíme prehladávací interval inak.
V minulosti bolo zvyklosťou rodiť deti až uzavretí manželstva, i keď nie je to pravidlom.
Preto je potrebné uvažovať, že potomok sa mohol narodiť aj pred svadbou rodičov, avšak
s nižšou prioritou ako to, že sa narodil až po ich svadbe. Taktiež je potrebné zobrať do
úvahy fakt, že nemusíme poznať najstaršieho potomka rodičov, ale kľudne sa môže jednať
o niekoľkého potomka v poradí. Aby sme však prehľadávací interval na začiatok bádania
zbytočne nenaťahovali, môžeme si ho zvoliť tak, aby začínal dvadsať rokov pred a končil päť
rokov po narodení uvažovaného potomka. Uvažovaným potomkom pritom nemusíme mys-
lieť analyzovanú osobu, ale snažíme sa získať čo najstaršieho potomka známeho partnera,
ktorý však má známe údaje o narodení (krste).
Pokiaľ bude bádanie v danom intervale neúspešné, samozrejme ho budeme rozširovať.

Pokiaľ ani jeden z týchto údajov nie je známy, algoritmus je ukončený bez vygenerova-
nia poznámky - dostupné dáta sú nedostatočné a interval prehľadávania by bol priveľký na
to, aby viditelne dopomohol pri bádaní.
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Pokiaľ vstupujeme do algoritmu s úmyslom hľadať rodiča, resp. rodičov, analyzovanej osoby,
bude možné ďalej postupovať opäť dvoma spôsobmi:

∙ poznáme druhého rodiča analyzovanej osoby,

∙ poznáme dátum narodenia (krstu) analyzovanej osoby.

V prípade, že poznáme druhého rodiča analyzovanej osoby, označíme tohoto rodiča za zná-
meho partnera a ďalej budeme postupovať rovnako ako v prvom prípade, a teda pri hľadaní
partnera.

V prípade, že nepoznáme druhého rodiča, a teda chceme pátrať po oboch rodičoch analy-
zovanej osoby, a zároveň poznáme údaje o jej narodení (krste), zvolíme si interval prehľa-
dávania 20 rokov pred až 5 rokov po narodení (krste) tejto osoby. Voľba tohoto intervalu je
vysvetlená vyššie, v popise hľadania partnera.

V prípade, že nepoznáme druhého rodiča, ani nepoznáme údaje o narodení (krste) ana-
lyzovanej osoby, algoritmus bude ukončený bez vygenerovania automatickej poznámky.
Inak bude výstypom algoritmu automatická poznámka obsahujúca interval a miesto prehľa-
dávania svadobných matričných záznamov. Automatická poznámka môže taktiež obsahovať
odkaz na matriku (matriky), pokiaľ bude systém schopný v rámci interných matričných zá-
znamov získať taký, ktorý bude odpovedať uvedenému intervalu a oblasti prehľadávania, a
taktiaž bude odpovedať typom záznamu. V tomto sa jedná o typ záznamu „oddani“.

Algoritmus III

Algoritmus III bude využívaný v prípade, že sa budeme snažíť dohľadať chýbajúce údaje
o narodení, resp. krste, konkrétnej osoby, rovnako ako v Algoritme I. Narozdiel od Algo-
ritmu I však k získaniu týchto informácií nebudú nevyužívané známe dáta potomkov, ale
naopak známe dáta rodičov analyzovanej osoby.
K takémuto využitiu môže dôjsť v prípade, že sme pri tvorbe vývodu rodu (2.3) dospeli k
predkom a teraz sa snažíme doplniť chýbajúce osoby rodu (v tomto prípade súrodencov)
tvorbou rozrodu (2.3).

Vývojový diagram k tomuto algoritmu je dostupný na obrázku 4.14.

Do algoritmu nemusíme vstúpiť iba s chýbajúcim dátumom narodenia (krstu), ale napríklad
iba s chýbajúcim miestom narodenia (krstu), a teda dátum analyzovanej osoby je známy.
Užívateľ mohol túto informáciu iba zabudnúť vyplniť pri nájdení analyzovanej osoby alebo
túto informáciu nepokladal za dostatočne podstatnú (genealóg začiatočník), avšak táto in-
formácia je podstatná pri určovaní oblasti automatických poznámok (viac v sekcii 4.7).
Výstupom takéhoto vstupu je automatická poznámka s odkazom na existujúci dátum na-
rodenia (krstu) analyzovanej osoby a prosba o doplnenie chýbajúceho miesta.

Pokiaľ nebudeme poznať dátum narodenia (krstu) analyzovanej osoby, bude možné ďalej
postupovať dvoma smermi:

∙ poznáme údaje o svadbe rodičov,

∙ poznáme údaje o narodení/krste aspoň jedného rodiča.
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Hľadám konkrétnu
osobu

Poznám údaje 
o svadbe rodičov?

Uvažujem interval prehľadávania
(najpravdepodobnejší výsledok) 

5 rokov pred až 20 rokov po svadbe
rodičov.

Áno

Nie

Poznám dátum
narodenia/krstu matky

alebo otca?

Uvažujem interval prehľadávania 
12 až 40 rokov po narodení/krste

matky (prípadne otca, ak tieto údaje
nie sú pri matke dostupné).

Áno
Uvažovaný interval prehľadávania

môžeme upraviť tak, aby končil smrťou
matky. Vykonáme tak jedine, 

že matka zomrela skôr, ako by skončil
daný interval prehľadávania.

Poznám dátum 
úmrtia matky?

Poznám dátum 
úmrtia otca?

Áno

Nie

Uvažovaný interval prehľadávania
môžeme upraviť tak, aby končil 10

mesiacov po smrti otca. Vykonáme tak
jedine v prípade, že otec zomrel skôr,

ako by skončil daný interval
prehľadávania.

Nie

Nie

Kvôli nedostatočným údajom osoby a
jej rodičov, nedokážem generovať
poznámku k chýbajúcim dátam.

Vraciam prázdny výsledok.

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto bez odkazu na

matričný záznam.

Áno

Nie

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto, obsahujúcu
odkaz na matričný záznam.

Pomocou algoritmu získame
pravdepodobnú oblasť
narodenia/krstu osoby.

Dokážem v DB
dohľadať odkaz na matriku

pravdepodobne 
obsahujúcu hľadané 

dáta?

Áno

Poznám dátum
narodenia (prípadne

krstu) osoby?

Nie

Generujem poznámku ohľadom
chýbajuceho miesta narodenia.

Áno

Obr. 4.14: Vývojový diagram zobrazujúci Algoritmus III

Pokiaľ nebude ani jeden z týchto údajov známy, algoritmus bude ukončený bez generova-
nia automatickej poznámky - známe údaje nie sú ku generovaniu automatickej poznámky
dostatočné.

V prípade, že poznáme údaje o svadbe rodičov, budeme uvažovať interval prehľadávania
päť rokov pred až dvadsať rokov po ich svadbe (zvolenie takétoho intervalu je vysvetlené v
logike k Algoritmu II).

Pokiaľ údaje o svadbe rodičov nepoznáme, ale poznáme údaje o narodení aspoň jedného
rodiča, budeme uvažovať interval prehľadávania dvanásť až štyridsať rokov po narodení
(krste) najlepšie matky analyzovanej osoby. Pokiaľ údaje o narodení matky nie sú známe,
interval je možné odvodiť z údajov o narodení (krste) otca.

Prehľadávací interval bude možné v oboch vyššie uvedeným prípadoch zmenšiť, pokiaľ bu-
deme poznáť údaje o úmrtí aspoň jedného z rodičov a zároveň nastalo toto úmrtie skôr,
ako by bol zvolený prehľadávací interval ukončený. Postup je nasledujúci:

∙ poznáme dátum úmrtia matky a zároveň toto úmrtie nastalo pred ukon-
čením prehľadávacieho intervalu - prehľadávací interval bude upravený tak, aby
končil smrťou matky,

∙ poznáme dátum úmrtia otca a zároveň toto úmrtie rozšírené o desať mesia-
cov zasahuje do prehľadávacieho intervalu - prehľadávací interval bude upravený
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tak, aby končil desať mesiacov po smrti otca. Desať mesiacov navyše určujú najzad-
nejší termín pôrodu, pokiaľ uvažujeme, že otec zomrel tesne po oplodnení matky.11

Samozrejme jednotlivé body sa medzi sebou nevylučujú, a tak bude možné interval skraco-
vať dokonca dvakrát.

Výstupom Algoritmu III bude ďalej automaticky vygenerovaná poznámka obsahujúca
interval prehľadávania a pravdepodobnú oblasť narodenia (krstu) analyzovanej osoby. Au-
tomatická poznámka bude môcť obsahovať aj odkaz na konkrétne matričné záznamy, pokiaľ
bude možné nájsť v internej reprezentácii také záznamy, ktoré budú patriť do prehľadáva-
ného intervalu, zároveň budú patriť do zvolenej oblasti a ich typ bude „narozeni“ alebo
„křest“.

Hľadám úmrtie
osoby

Dátum narodenia/krstu osoby musím
poznať, inak sa do algoritmu

nedostanem. 

Ako začiatok intervalu prehľadávania
teda uvažujem narodenie/krst osoby.

Má osoba uvedené 
deti (prípadne viem, že

ich mala)?

Nie

Áno

Interval prehľadávania upravím tak,
aby trval 20 rokov. Uvažujem, 

že osoba deti mať nestihla.

Poznám údaje o
narodení/krste aspoň 

1 potomka?

Áno

Je osoba muž?
Áno

Za začiatok intervalu prehľadávania
uvažujem  narodenie/krst 

(najlepšie najmladšieho) dieťaťa.

Začiatok intervalu znížim o 10
mesiacov.

Začiatok intervalu upravím tak, aby
začínal 12 rokov po narodení/krste
osoby (plus 1 rok za druhé a každé

ďalšie dieťa).

Nie

Nie
Uvažujem dĺžku intervalu tak, 

aby končil v roku, kedy by daná osoba
dovŕšila 71 rokov (priemerná dĺžka

života ženy)

Je osoba muž?

Skrátim interval z pravej strany o 7
rokov (priemerná dĺžka života muža).

ÁnoPomocou algoritmu získame
pravdepodobnú oblasť úmrtia.

Dokážem v DB
dohľadať odkaz na matriku

pravdepodobne 
obsahujúcu hľadané 

dáta?

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto, obsahujúcu
odkaz na matričný záznam.

Generujem poznámku pre daný
interval a miesto bez odkazu na

matričný záznam.

Áno

Nie

Nie

Obr. 4.15: Vývojový diagram zobrazujúci Algoritmus IV

11Dĺžka tehotenstva odvodená z popisu na stránkach https://www.wikiskripta.eu/w/T%C4%9Bhotenstv%
C3%AD.
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Algoritmus IV

Vstupom Algoritmu IV bude hľadanie úmrtia analyzovanej osoby. Úmrtie osoby sa bu-
deme snažiť nájsť v prípade, že osoba bude označená ako mŕtva (v rámci načítaného GED-
COM súboru má atribút DEAT nastavený na Y) alebo od jej narodenia ubehlo sto a viac
rokov. Predpokladáme teda, že takáto osoba už skutočne nežije. Avšak, aby nevznikla ne-
zrovnalosť, pokiaľ osoba už mala sto rokov a ešte stále žije, užívateľ informačného systému
bude môcť jednoducho označiť vygenerovanú automatickú poznámku za nesprávnu, a sys-
tém sa tým už nebude naďalej zaoberať.

Ako je z analýzy chýbajúcich dát zrejmé (4.5), do algoritmu sa nedostaneme, pokiaľ nepo-
znám dátum narodenia, resp. krstu, analyzovanej osoby. Preto takýto prípad ani nebudeme
ďalej uvažovať.
Vývojový diagram k Algoritmu IV je dostupný na obrázku 4.15.

Narozdiel od predchádzajúcich algoritmov, kde sme bol prehľadávací interval zvolený na
základe rozhodovacej logiky, v Algoritme IV začíname zvolením jeho začiatku, pričom v
ďalšom priebehu algoritmu bude ešte možné ho ďalej upravovať (zmenšovať). Ako začiatok
prehľadávacieho intervalu teda zvolíme rok narodenia (krtu) analyzovanej osoby.
Následne budeme môcť postupovať dvoma smermi:

∙ osoba má v rámci systému uvedené deti (alebo viem, že ich mala)

∙ osoba nemá uvedené žiadne deti.

Pokiaľ nemáme uvedené žiadne deti analyzovanej osoby a vyzerá to že ani žiadne nemala,
budeme uvažovať že zomrela predtým, ako nejakého potomka stihla mať. Dĺžka prehľa-
dávacieho intervalu bude teda upravená tak, aby od jeho začiatku trval dvadsať rokov.
Samozrejme pokiaľ v tomto intervale ako užívateľ systému nenájdem hľadané dáta, môžem
ho postupne rozširovať a hľadať ďalej.

V prípade, že analyzovaná osoba má v rámci systému uvedené deti, bude možné ďalej
postupovať dvoma spôsobmi:

∙ poznáme údaje o narodení (krste) aspoň jedného dieťaťa - začiatok inter-
valu prehľadávania nahradíme dátumom narodenia (krstu) najlepšie najmladšieho
(najneskôr narodeného) dieťaťa. Pokiaľ je analyzovaná osoba muž, začiatok intervalu
posuniem o desať mesiacov späť (otec už nemusel byť pri narodení dieťaťa nažive).

∙ nepoznáme údaje o narodení (krste) aspoň jedného dieťaťa - začiatok inter-
valu prehľadávania upravíme tak, aby začínal k dvanástemu roku života analyzovanej
osoby. Za každého známeho potomka analyzovanej osoby k tomuto roku pripočítame
jeden rok.

Ako pravú stranu intervalu prehľadávania budeme uvažovať priemernú dĺžku života. K vý-
počtu priemernej dĺžky života budú použité namerané údaje12 k strednej dĺžke života.

12Namerané údaje sú získané z webových stránok https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-
prirucka. Konkrétne bol využitý súbor 8-6 Naděje dožití (střední délka života) podle pohlaví a věku v letech
1920–2018.
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Stredná dĺžka života alebo nádej na dožitie je ukazateľ, ktorý nám hovorí, koľko rokov
v priemere ešte prežije jedinec, pokiaľ by po zvyšok jeho života bola úmrtnosť rovnaká ako
v roku, pre ktorý je tento ukazateľ spočítaný. Odhaduje sa zvlášť pre mužov a pre ženy
každého veku, pretože úmrtnosť je iná nielen v každom veku, ale taktiež pre každé pohlavie
[19].

Obr. 4.16: Graf odvodzujúci priemernú strednú dĺžku života muža v Českej republike

Keďže v Algoritme IV je približný čas úmrtia odvodený z dátumu narodenia (krstu), ako
priemernú dĺžku života budeme uvažovať priemernú strednú dĺžku života pre nultý vek, a
teda sa budeme na analyzovanú osobu pozerať ako na nula ročné dieťa. Priemerná stredná
dĺžka života je odvodená pomocou grafov na obrázkoch 4.16 a 4.17.
Na grafoch je zobrazená stredná dĺžka života spočítaná pre rozpätie rokov 1920 až 2018 a
sústredí sa na územie Českej republiky. Keďže v tomto období prebiehala Druhá svetová
vojna, na oboch grafoch je možné pozorovať zreteľný pokles odhadovanej dĺžky života. Pre
aktuálne využitie by bolo lepšie tieto roky zanedbať, avšak keďže navrhovaný systém bude
využívaný najmä pri starších záznamoch, sú všetky dostupné údaje ponechané. V rámci
Algoritmu IV je teda uvažovaná ako priemerná dĺžka života mužov 64 rokov a priemerná
dĺžka života žien 71 rokov.

Výstupom Algoritmu IV bude generovaná automatická poznámka, definujúca interval
prehľadávania vo forme rozpätia rokov, pravdepodobné miesto úmrtia a bude môcť obsa-
hovať aj odkaz na matričné záznamy.

4.7 Hľadanie vhodného miesta
K automaticky generovaným poznámkam (sekcia 4.6) bude potrebné priradiť vhodnú oblasť
prehľadávania, čím sa prehľadávanie zúži, a taktiež to umožní k poznámke priradiť odkaz
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Obr. 4.17: Graf odvodzujúci priemernú strednú dĺžku života ženy v Českej republike

na existujúcu matriku(y), v ktorej pravdepodobne bude možné nájsť chýbajúce dáta (viac
v sekcii 4.8).

Oblasť prehľadávania môžeme mať buď priamo načítanú z GEDCOM súboru - napr. ako
miesto úmrtia a hľadáme dátum, alebo ju musíme zvoliť na základe dostupných dát rodičov
alebo ich potomkov.

V prvom prípade postupujeme jednoducho, oblasť máme, ďalšia analýza nie je potrebná.

V druhom prípade analyzujeme dáta na základe toho, k akému typu automatickej po-
známky oblasť hľadáme. Postup je nasledujúci:

∙ Generovaná poznámka sa týka chýbajúcich dát narodenia (krstu) - ako
oblasť hľadania sa snažíme použiť dáta rodičov:

– Poznám miesto ich svadby? - použijem miesto svadby.
– Poznám miesto narodenia aspoň jedného z nich? - použijem miesto narodenia

(najlepšie otca).
– Inak sa snažíme získať miesto narodenia (najlepšie najstaršieho) dieťaťa.

∙ Generovaná poznámka sa týka chýbajúcich svadobných údajov - postupujem
rovnako ako pri určovaní miesta pre chýbajúce dáta narodenia (krstu).

∙ Generovaná poznámka sa týka chýbajúcich záznamov o úmrtí - snahou je
získať oblasť pomocou dát detí. Postupujeme opačne ako pri určovaní miesta pre
chýbajúce dáta narodenia (krstu). Pokiaľ poznáme miesto narodenia aspoň jedného
dieťaťa, ako oblasť použijeme miesto narodenia (najlepšie najmladšieho - najneskôr
narodeného) dieťaťa. Ak nám tieto údaje nie sú známe, postupujeme analýzou miesta
narodenia každého rodiča alebo ich svadby.
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∙ Generovaná poznámka sa týka chýbajúcich rodičov - oblasť sa snažíme získať
výhradne z dát detí, najlepšie z miesta narodenia (krstu) najstaršieho potomka, pokiaľ
to vieme určiť.

Samozrejme je možné, že oblasť prehľadávania z dostupných dát nebudeme vedieť určiť.
Správnym generovaním automatických poznámok však bude možné koncového užívateľa
naviesť k tomu, ktoré dáta je potrebné doplniť a teda tomu, aby bolo jeho ďaľšie prehľadá-
vanie jednoduchšie.

4.8 Hľadanie vhodného matričného záznamu
Ako bolo už spomenuté v predchádzajúcich častiach kapitoly, ku generovaným automatic-
kým poznámkam je možné priradiť odkaz na existujúcu matriku či viaceré matriky, ktoré
by mohli obsahovať hľadané údaje. K hľadaniu vhodných matričných záznamov je potrebné
poznať prehľadávací interval a typ záznamu poskytnuté niektorým z algoritmov genero-
vania poznámok, a tiež oblasť prehľadávania, získanú pomocou algoritmu navrhnutého v
sekcii 4.7. Pokiaľ bude aspoň jedna z týchto informácií nedostupná, odkaz na matriku ne-
bude možné generovať. Časový interval alebo oblasť hľadania by mala príliš široký záber
a „vhodných“ matrík by bolo zrazu niekoľko desiatok (alebo viac) namiesto napríklad troch
odkazov.

Pokiaľ budú naopak všetky tieto informácie dostupné, bude možné hľadať zhodu v rámci
systému. V rámci systému budeme porovnávam načítané matričné záznamy a hľadať také,
ktoré budú čo i len časťou patriť do prehľadávaného intervalu, majú zhodný typ záznamu
a pokrývajú oblasť hľadania.

Keďže prepisy/výpisy matričných záznamov nie sú dokonalé (najmä tie staršie), je možné,
že im niektoré údaje chýbajú. Napríklad je možné naraziť na matričné výpisy, ktorým chýba
rozsah ich platnosti alebo typ obsiahnutých záznamov.

V prípade, že matričný záznam nebude obsahovať typ obsahu, budeme uvažovať, že ob-
sahuje všetky dostupné typy záznamov. Rovnako pokiaľ bude chýbať rozsah platnosti bu-
deme uvažovať neobmedzenú platnosť záznamov. Takéto záznami však budú mať v rámci
generovaných poznámok nižšiu prioritu ako ostatné.

Všetky získané záznamy by mali byť následne zoradené podľa priority hľadania, od naj-
vyššej po najnižšiu nasledovne:

∙ matrika obsahuje rozsah rokov, ktoré pokrýva, pokrýva najväčšiu časť prehľadávaného
intervalu a existuje viacero generovaných poznámok s odkazom na rovnaké matričné
záznamy,

∙ matrika obsahuje rozsah rokov, ktoré pokrýva, pokrýva najväčšiu časť prehľadávaného
intervalu,

∙ matrika obsahuje rozsah rokov, ktoré pokrýva,

∙ matrika pokrývajúca oblasť hľadania a typ hľadaných záznamov,

∙ matrika pokrývajúca oblasť hľadania.
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Takto zoradené odkazy na matričné záznamy sú následne pridané k automaticky generova-
ným poznámkam v tvare:

Zdroj Signatúra - Typ záznamu/Typ obsahu (Pôvodca)
Napríklad:

ActaPublica Sign: 1 - rímskokatolická církev/Narození (Adamov)

4.9 Návrh riešenia zobrazovania dát na mape
Ako vyplýva zo zadania a analýzy požiadavkov, prehľadávané záznamy by malo byť možné
zobraziť aj na mape, pričom mapa by mala zobrazovať ako hranice jednotlivých oblastí, tak
aj hranice matričných oblastí alebo farností.

V sekcii 2.6 boli rozobraté najatraktívnejšie možnosti zobrazovania dát na mapách v rámci
webového informačného systému. Zo všetkých analyzovaných vyšla najlepšie služba OpenS-
treetMaps. Narozdiel od ostatných poskytuje definíciu a zobrazovanie hraníc aj menších
územných celkom ako sú štáty (a teda štátne hranice). Neobsahuje síce definície hraníc
pre matričné alebo farské oblasti, avšak keďže informácie o oblastiach spadajúcich do toho
ktorého matričného (či farského) záznamu by nám z načítania matričných záznamov do
systému mali byť známe, je možné uvažovať zobrazovanie hraníc matričných či farských
oblastí pomocou operácie zjednotenia nad hranicami oblastí do nich patriacich. OpenStre-
etMaps služba by teda bola ideálna k návrhu a implementácii zobrazovania genealogických
dát na mape.

Pred samotným návrhom by však bolo vhodné pristúpiť k analýze existujúcich riešení.

Bakalárska práca na tému „Webová aplikace pro editaci a zobrazování hranic“ od autora
Tomáše Hypeše pojednáva o návrhu a tvorbe aplikácie pre zobrazovanie hraníc obcí a ďal-
ších územných celkov a hraníc území, ktoré sú nad týmito územnými celkami definované [16].

Táto aplikácia by mala registrovanému užívateľovi s patričnými oprávneniami poskytnúť
možnosť definovať si vlastné územie, a to zlúčením území základných regiónov, ako sú napr.
obce alebo katastrálne územia. Tieto územia sa budú zobrazovať na interaktívnej mape, v
ktorej ich budú môcť zobraziť aj ostatní užívatelia [16].
A teda táto webová aplikácia, ďalej iba Geowiki, implementuje logiku tvorby a zobrazovania
bodov a hraníc na mape Českej republiky.
Základné regióny sú pre Geowiki prevedené zo štátneho registra RÚIAN. Jedná sa o regióny
typu kraj (VÚSC), okres, obec, katastrálne územie a základnú sídelnú jednotku [16].

Aplikácia Geowiki dokonca počíta so zobrazovaním matričných či farských oblastí, keďže
bola navrhnutá v spolupráci s ďalšou bakalárskou prácou, konkrétne pod názvom „Zobra-
zování genealogických dat“ [29].
Pre farnosti a matriky bude možné definovať užívateľské územie, čím sa vytvorí prepoje-
nie medzi databázami jednotlivých aplikácií (pozn. myslené aplikácia geowiky a aplikácia
implementovaná k bakalárskej práci „Zobrazování genealogických dat“) a aplikácie budú z
užívateľského hľadiska previazané hypertextovými odkazmi [16].
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Zobrazování genealogických datPrakticky sa dá teda povedať, že celková požadovaná
funkcionalita zobrazovania na mape už bola naimplementovaná pod projektom Geowiki.
Aby zbytočne neprebiehala duplikácia riešenia, najlepším riešením by bolo toto existu-
júce riešenie využiť. Návrhy na možné prepojenia implementovaného systému s aplikáciou
Geowiki je popísaný nižšie.

Pravidelná synchronizácia geografických dát

Jedna z možností prepojenia systémov môže byť pomocou synchronizácie dát.

V tomto prípade by bola potrebná implementácia máp do systému a taktiež implementácia
zobrazovacej logiky. Z aplikácie Geowiki by boli geografické dáta týkajúce sa jednotlivých
obcí a matričných oblastí prenášané a zálohované do nášho systému. Medzi dátami nášho
systému a aplikácie Geowiki by prebiehala už spomínaná synchronizácia. Synchronizácia
by prebiehala v dvoch prípadoch:

∙ pravideľne - v čase s nižšou vyťaženosťou systému, pre získanie nových dát z Geowiki
(mohli byť definované nové hranice),

∙ po načítaní nových matričných záznamov do systému, kvôli uloženiu nových matrík
do Geowiki.

Ako je vidno, táto možnosť úplne neeliminuje duplikáciu systému Geowiki, ale takmer celú
ju kopíruje. Bolo by preto lepšie túto možnosť neimplementovať.

Vykreslovanie celých oblastí pomocou Geowiki

Druhou možnosťou by bolo prevzať z aplikácie Geowiki iba identifikátory priradené jednot-
livým obciam systému a tieto identifikátory pravideľne synchronizovať. Nie kvôli tomu, že
by sa identifikátor niektorej obce mohol zmeniť (takéto správanie systému je nejednoznačné
a neočakávané, nepredpokladáme teda, že by k nemu mohlo v rámci Geowiki dochádzať),
ale kvôli načítaniu nových matrík do nášho systému, čo doň môže pridať aj nové obce a k
ním tým pádom budeme potrebovať priradiť identifikátor.
Všetka zvyšná logika by zostala naďalej vo vnútri Geowiki a my by sme iba zobrazovali
výsledok, prípadne volali niektoré z už implementovaných operácií Geowiki.
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Kapitola 5

Implementácia navrhnutého
informačného systému

Táto kapitola obsahuje detailný popis implementácie zaujímavých častí diplomovej práce.

5.1 Užívateľské rozhranie
Užívateľské rozhranie bolo implementované ako single-page aplikácia (vysvetlené v sekcii
4.1), pričom zobrazovaný obsah sa mení na základe kliknutia užívateľa systému na navi-
gačné prvky na ľavej strane alebo navrchu (vo vertikálnom zarovnaní alebo zarovnaní pre
mobilné telefóny je navigácia výhradne navrchu) okna prehliadača. Rozloženie navigačných
prostriedkov a obsahu je možné pozorovať napríklad na obrázku 5.5.

Táto sekcia popisuje implementáciu niektorých zaujímavých operácií a vlastností uživa-
teľského rozhrania.

Registrácia a obnova hesla

Bez registrácie do systému nedokáže užívateľ naplno využívať implementovaný informačný
systém. Bez nej dokáže prehliadať iba stránku About a zobraziť formuláre k prihláseniu, či
registrácii.

Registrácia môže prebiehať dvoma spôsobmi, administrátorom pomocou správy užívateľov
(viac o administrátorskom režime nižšie) alebo užívateľom systému pomocou dostupného
formulára. Do systému sa registruje vyplnením registračného formulára na základe určitých
pravidiel (napr. dĺžka a znaky obsiahnuté v hesle) a validácií. Táto metóda je zobrazená na
obrázku 5.1.

Pokiaľ užívateľ zadá všetky povinné vstupy podľa pravidieľ a jeho vstup je validný, systém
zasiela pomocou smtp klienta email užívateľovi na zadanú emailovú adresu. Tento email
obsahuje url adresu pre potvrdenie registrácie. Až keď užívateľ svoju registráciu potvrdí
kliknutím na link, považuje sa proces registrácie za úspešne ukončený. V inom prípade je
užívateľský účet neaktívny a nie je možné pomocou neho využívať služby systému.
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Obr. 5.1: Zobrazenie pohľadu registrácie užívateľa do systému

Rovnaký princíp sa využíva pri obnove hesla. Pokiaľ sa užívateľ nedokáže prihlásiť do sys-
tému a bol úspešne registrovaný, tzn. jeho účet bol potvrdený mailom a aktivovaný, je
poskytnutá možnosť obnovy hesla pomocou registrovanej emailovej adresy. Užívateľ zadá
emailovú adresu pod ktorou sa do systému registroval a následne je mu pomocou smtp
klienta na daný email zaslaná správa obsahujúca vygenerované url. Po kliknutí na toto url
je užívateľ presmerovaný na stránku, kde si môže nastaviť nové heslo. Samozrejme pravidlá
pre „silu“ hesla sú rovnaké ako pri registrácii a nové heslo si nebude môcť nastaviť, pokiaľ
nebude spĺňať všetky potrebné pravidlá a validácie. Po úspešnom nastavení nového hesla
je heslo okamžite platné a účet zaktivovaný. Užívateľ sa teda môže do systému prihlasovať
pod novým heslom bez toho, aby stratil akékoľvek uložené dáta.

Administrátorský vs. užívateľský režim

Ako už bolo viackrát spomenuté, aplikáciu je možné prehliadať v troch režimoch:

∙ ako neprihlásený užívateľ,

∙ ako prihlásený (obyčajný) užívateľ,

∙ ako užívateľ s právami ADMIN.

Ako neprihlásený užívateľ systému nie je moc operácií okrem prihlásenia či registrácie, ktoré
by implementovaný systém mohol užívateľovi ponúknuť (obrázok 5.2).

Zaujímavejšie sú ďalšie dva režimy (obrázky 5.4 a 5.5). Ako už bolo navrhnuté v kapi-
tole 4.3, prihlásený užívateľ je schopný generovať a pracovať s generovanými poznámkami
využívanými k hľadaniu chýbajúcich dát a osôb rodu, a neskôr bude schopný prehliadať a
upravovať dáta aj na mapách, zatiaľ čo prihlásený užívateľ s právami ADMIN nededí tieto
schopnosti, avšak zase dokáže načítať a spravovať matričné záznamy a užívateľov systému.
Kedže sa v oboch prípadoch jedná o prihlásených užívateľov systému, bolo potrebné zvážiť,
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Obr. 5.2: Zobrazenie uvítacej stránky v režime neprihláseného užívateľa

akým spôsobom od seba budú odlišení. Nakoniec bolo ako riešenie zvolené využitie data-
bázových tabuliek poskytnutých ASP .NET frameworkom, konkrétne tabuľky AspNetRoles
a AspNetUserRoles. Vzťahy medzi tabuľkami sú zobrazené ER diagramom na obrázku 5.3.
Tabuľka AspNetRoles obsahuje všetky dostupné užívateľské role systému. Pre jednoduchosť
v našom prípade obsahuje iba jednu rolu - ADMINISTRATORS. S konkrétnymi užívateľmi
je previazaná pomocou tabuľky AspNetUserRoles, ktorá obsahuje dvojice užívateľa a zvo-
lenej role. V implementovanom systéme sa tu budú vyskytovať iba väzby pre užívateľov s
administrátorskými právami a za obyčajného užívateľa považujeme takého, ktorému nebola
priradená žiadna rola.

AspNetUsers

IdPK

UserName
NormalizedUserName
Email
NormalizedEmail
EmailConfirmed
LockoutEnabled
PasswordHash
           ...

AspNetUserRoles

UserId (FK Users)PK

RoleId (FK Roles)PK

AspNetRoles

IdPK

Name
NormalizedName
ConcurrencyStamp

Obr. 5.3: ER diagram tabuliek pracujúcich s užívateľskými rolami

Pri zobrazovaní jednotlivých pohľadov alebo pri back-end operáciách je potom možné jedno-
ducho zistiť, či konkrétny prihlásený užívateľ patrí do skupiny administrátorov a na základe
toho mu sprístupniť odpovedajúci obsah.

Stránkovanie (Paging)
Kvôli zachovaniu prehľadnosti a zrýchleniu zobrazovania a spracovania dát, bolo v pohľa-
doch využívajúcich väčší objem dát implementované stránkovanie alebo anglicky paging.
Vďaka stránkovaniu sú z databázy načítané vždy iba tie dáta, ktoré sú na danej „stránke“
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Obr. 5.4: Zobrazenie pohľadu správu poznámok v užívateľskom režime

Obr. 5.5: Zobrazenie pohľadu správy užívateľov v administrátorskom režime systému

zobrazované. Medzi stránkami existuje jednoduchá navigácia, pričom je vždy zobrazené aj
na ktorej stránke sa nachádzam a koľko mi ich zostáva. Užívateľ si taktiež môže zvoliť, koľko
záznamov chce na jednotlivých stránkach zobraziť.

K načítaniu iba dát potrebných k zobrazeniu sú využité metódy LINQ frameworku Skip a
Take.
Take(int n) metóda extrahuje prvých n elementov zo začiatku cieľovej sekvencie a vráti
novú sekvenciu obsahujúcu iba extrahované elementy.
Skip(int n) metóda ignoruje prvých n elementov cieľovej sekvencie a vráti novú sekvenciu
obsahujúcu zvyšné elementy.1

Kombináciou Skip a Take je teda možné získať akýkoľvek počet elementov, začínajúcich
na akomkoľvek indexe. Pri implementácii stránkovania je hodnota predávaná metóde Take
udávaná počtom zobrazených výsledkov na stránke. Je teda buď zvolená užívateľom po-

1Voľne prevzaté zo stránok https://www.codingame.com/playgrounds/213/using-c-linq---a-
practical-overview/skip-and-take.
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mocou zmeny hodnoty „Počet zobrazovaných výsledkov“ alebo sa využíva predvolené hod-
nota „5“.
Hodnota predávaná metóde Skip je pri prvej „stránke“ 0 a pre každú ďaľšiu stránku sa
zvyšuje o počet zobrazovaných záznamov predávaných metóde Take. Hodnotu predávanú
metóde Skip je teda možné odvodiť z čísla stránky, ktorú sa chystáme zobraziť a počtu
zobrazovaných záznamov na stránku. Pokiaľ číslovanie zobrazovaných stránok (page) uva-
žujeme od jednotky, potom hodnotu predávanú metóde Skip je možné získať nasledovne:

𝑠𝑘𝑖𝑝 = (𝑝𝑎𝑔𝑒− 1) * 𝑡𝑎𝑘𝑒

Na základe týchto poznatkov a vedomosti o celkovom počte (count) zobrazovaných ele-
mentov (nielen na konkrétnej stránke) je tiež možné odvodiť celkový počet zobrazovaných
stránok (maxPage), a to nasledovne:

𝑚𝑎𝑥𝑃𝑎𝑔𝑒 = (𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡+ 𝑡𝑎𝑘𝑒− 1)/𝑡𝑎𝑘𝑒

Týmto spôsobom sa je možné vyhnúť sa zaokrúhľovaniu smerom dolu a zároveň sa získa
správny počet stránok a to aj v prípade, že by na poslednej stránke zostal iba jeden element.

Radenie poznámok

Dôležitou operáciou užívateľskeho rozhrania je taktiež radenie záznamov k poznámkam,
keďže ich radenie môže napomáhať k bádaniu alebo naopak ho spomaľovať. Implicitne sú
záznamy rozdelené na dve časti:

∙ kompletné záznamy v ktorých nechýbajú žiadne dôležité dáta alebo užívateľ označil
záznam za kompletný,

∙ nekompletné záznamy na ktorých bádanie prebieha.

Predvolené zoradenie záznamov je nasledujúce - nekompletné záznamy zoradené od histo-
ricky najnovšieho a za nimi nasledujú kompletné záznamy.

Užívateľ si ďalej môže zvoliť zoradenie od historicky najstaršieho záznamu, naposledy edito-
vaného záznamu alebo zgrupovanie podľa rovnakého matričného záznamu vo vygenerovanej
poznámke. Tieto radenia je možné aplikovať nielen na celkové záznamy, ale aj na výsledky
vyhľadávania.

Radenie záznamov prebieha pomocou porovnávania s využitím frameworku LINQ.

5.2 Načítanie matričných informácií
Načítanie matričných záznamov je významnou operáciou pre automatické generovanie po-
známok (popísané v sekcii 5.4). Ako je správne ukázané na Use Case diagrame (viac v C),
táto operácia je dostupná výhradne užívateľom s právami „Admin“.

V rámci tejto operácie prebehne načítanie a rozparsovanie xlm súboru s matričnými zázna-
mami (očakávaný formát xml súboru je obsiahnutý vo výpise 5.1) do internej reprezentácie,
pričom sa informácie podstatné pre generovanie poznámok nasledne ukladajú do databázy.

Týka sa to nasledujúcich informácií:
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∙ zdroj (napr. ActaPublica),

∙ signatúra (interný identifikátor daného zdroja),

∙ pôvodca,

∙ typ záznamu (Katolícke, Protestantské, ...),

∙ okres,

∙ obec,

∙ typ obsahu (narodenie, svadba, úmrtie, ...),

∙ platnosť od a

∙ platnosť do.

K parsovaniu sa využíva knižnica poskytnutá .NET frameworkom, XDocument2.

<root>
<matriky zdroj="ActaPublica"/>

<kniha signatura="1">
<typ></typ>
<okres></okres>
<jazyky>

<jazyk></jazyk>
</jazyky>
<puvodce jmeno="">

<detail></detail>
</puvodce>
<obce>

<obec id=""></obec>
<obec id=""></obec>

</obce>
<obsah>

<typ nazev="">
<rozsah od="" do=""></rozsah>
<text></text>

</typ>
</obsah>
<snimky pocet="">

<snimek velikost=""></snimek>
<snimek velikost=""></snimek>

</snimky>
<poznamka></poznamka>

2Viac informácií na webových stránkach microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/
system.xml.linq.xdocument?view=netframework-4.8.
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</kniha>
</root>

Výpis 5.1: Očakávaný formát XML súboru s matričnými záznamami

Pri parsovaní matričných záznamov sa kontroluje existencia (resp. neexistencia) obcí v in-
ternej databáze pre zadaný interval platnosti matričných záznamov. V prípade, že akýkoľvek
z vyššie zmienených záznamov v databáze chýba, je tam doplnený na základe informácií
dostupných výhradne z poskytnutého XML súboru.

V prípade, že obec chýba, je doplnená do databázy s platnosťou pre interval platnosti
obsiahnutý v matričnom zázname. Toto obdobie je samozrejme možné editovať na základe
ďaľších matričných záznamov, ktoré môžu predlžovať dobu „platnosti“ obce.

5.3 Parsovanie GEDCOM súboru
Parsovanie alebo načítanie súboru vo formáte GEDCOM do internej štruktúry je zrejme
najkomplexnejšia operácia navrhnutého informačného systému. Poskytuje preto mnoho
priestoru ako pre optimalizáciu, tak aj pre vznik implementačných chýb. Keďže na dá-
tach vychádzajúcich z tejto operácie sa stavia celá ďalšia logika a jej bezchybnosť je nutná,
implementácia bola sústredená najmä týmto smerom a optimalizácia samotného procesu
má až nižšiu prioritu.
Počas implementácie parsovacej logiky bol kladený dôraz na testovanie (Viac v kapitole 6.1).

Samotnú logiku tejto parsovacej operácie môžeme rozdeliť na viacero častí.

1. časť

V prvej časti sa prechádza po riadkoch načítaný GEDCOM súbor (formát súboru je prilo-
žený v prílohe B) a dáta týkajúce sa jednotlivých osôb sú ukladané do pomocného objektu
typu SingleNoteDto. O naplnenie osobných dát sa stará privátna metóda FillPersonData,
ktorá na základe identifikátoru z daného riadku GEDCOM súboru (napr. NAME, BIRT,
SEX, a iné), plní atribúty pomocného objektu.

2. časť

Akonáhle sa pri načítaní súboru dostaneme na riadok obsahujúci identifikátor „FAM“, pre-
chádzame na parsovanie rodinných väzieb, a teda do druhej etapy implementovanej parso-
vacej logiky. Táto logika je implementovaná v rámci privátnej metódy CreateFamilyCon-
nections, ktorá dopĺňa chýbajúce informácie do spomínaného pomocného objektu. V tomto
prípade už pracujeme so všetkými naplnenými pomocnými objektami typu SingleNoteDto,
ktoré sú pre jednoduchosť manipulácie uchovávané v štruktúre typu List, kam boli v prvej
etape postupne pridávané.
V druhej časti sú teda pomocné objekty naplnené nasledovnými informáciami:

∙ meno a odkaz na otca (ak existuje)

∙ meno a odkaz na matku (ak existuje)
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∙ meno a odkaz na partnera (ak existuje)

∙ informácie o svadbe/rozvode (s väzbou na daného partnera)

Na konci druhej časti už sú vlastne všetky informácie z poskytnutého súboru vo formáte
GEDCOM uložené v internej reprezentácii. Chýba ich už iba uložiť do databázy (viac v
sekcii 5.5), predtým však ešte treba vykonať z hľadiska funkcionality a podstaty infor-
mačného systému tú najdôležitejšiu operáciu, a síce vygenerovať automatické poznámky k
jednotlivým (neúplným) záznamom. Táto operácia je popísaná v nasledujúcej sekcii, 5.4.

5.4 Generovanie automatických poznámok
Generovanie automatických poznámok bolo implementované na základe poznámok a na-
vrhnutých vývojových diagramov definovaných v sekcii 4.6. Najskôr je na základe imple-
mentácie vyhľadávania chýbajúcich dát definovanej v sekcii 4.5 rozlíšené, ktorý zo štyroch
definovaných algoritmov generovania poznámok je potrebné zavolať a následne je volaná
im odpovedajúca implementovaná metóda. Po určení zvoleného intervalu prehľadávania a
získaniu oblasti prehľadávania (pomocou metódy naimplementovanej na základe návrhu v
sekcii 4.7) prebieha pokus o vytvorenie linku s existujúcim matričným záznamom. Ten pre-
bieha volaním metódy implementovanej na základe návrhu v sekcii 4.8. Metóda môže buď
vrátiť existujúci odkaz, a je teda generovaná automatická poznámka s odkazom na matričný
záznam alebo vráti null a je teda generovaná automatická poznámka bez odkazu na mat-
ričný záznam. Takto generovaná poznámka je priradená do POCO objektu SingleNoteDto,
ktorý je neskôr prekonvertovaný na json a uložený do databázy.

5.5 Uchovávanie poznámok, ich editácia, či mazanie
Rozparsované poznámky doplnené o automaticky vygenerované poznámky sú následne ukla-
dané do databázy. Z dôvodu, že poznámky môžu obsahovať rôzne dáta a vždy k nim v
databáze pristupujeme ako k celku, bolo rozhodnuté, že sa do databázy budú ukladať vo
forme json objektov. Formát takéhoto json objektu je zobrazený vo výpise 5.2.

{
"notes": [

{
"noteId": "identifikator aktualnej poznamky",
"name": "meno osoby, ktorej sa zaznam tyka",
"gender": "F/M",
"fatherId": "identifikator otca",
"fatherName": "meno otca",
"motherId": "identifikator matky",
"motherName": "meno matky",
"birthday": "datum narodenia",
"birthPlace": "nazov obce",
"cristianityDate": "datum krstu",
"dateOfDeath": "datum smrti",
"marriages": [

{
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"id": "identifikator manzelstva",
"partnerId": "identifikator partnera",
"partner": "meno partnera",
"date": "datum svadby",
"place": "miesto svadby",
"divorce": "datum rozvodu"

},
{...}

],
"userNoteText": "rucne vlozena poznamka uzivatela",
"generatedNotes": [

{
"noteNumber": 1,
"noteText": "text vygenerovanej poznamky",
"userComment": "komentar uzivatela k poznamke",
"resolved": false

}
],
"resolved": false

},
{...}

]
}

Výpis 5.2: Formát JSON objektu uchovávajúceho poznámky ukladané do databázy

Na back-ende sa samozrejme s poznámkami nepracuje ako s celkovým json objektom, ale
jednotlivé atribúty json „súboru“ sú rozparsované do atribútov pomocného objektu Sin-
gleNoteDto a naopak. K tomu sú využívané operácie serializácie a deserializácie triedy
JsonConvert3.

Operácia SerializeObject(object) vytvorí z daného objektu objekt vo formáte json, operácie
DeserializeObject<Object>(json) naopak rozparsuje daný json do objektu typu „Object“.
O správne mapovanie medzi atribútmi json súboru a objektu sa stará JsonPropertyAtt-
ribute4, ktorý je umiestňovaný k atribútom objektu a určuje, ku ktorému atribútu json
súboru sa daný atribút objektu viaže. Atribúty v tomto prípade môžu pokojne byť ďalej
štrukturované.

5.6 Integrácia s aplikáciou Geowiki
V rámci implementácie neprebehla kompletná integrácia so sytémom Geowiki, ktorá teraz
nie je možná, iba príprava na túto integráciu. V rámci nej bolo vykonané nasledovné:

∙ Tabuľka obcí bola rozšírená o stĺpec, ktorý bude neskôr obsahovať identifikátor k tejto
oblasti v rámci systému Geowiki.

∙ Tabuľka matrík bola rozšírená o stĺpec, ktorý bude neskôr obsahovať identifikátor k
tejto oblasti v rámci systému Geowiki.

3Viac na stránkach: https://www.newtonsoft.com/json/help/html/SerializingJSON.htm.
4Viac na stránkach: https://www.newtonsoft.com/json/help/html/JsonPropertyName.htm.
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∙ Bola vytvorená public API vrstva MapApiService pre komunikáciu so systémom
Geowiki.

∙ Bola vytvorená metóda GetMapView typu GET, ktorá bude neskôr slúžiť na zobra-
zenie mapy.

∙ Bola vytvorená metóda UpdateExternalAreaId typu POST, ktorá bude neskôr slúžiť
na získanie externého identifikátoru obce na základe jej názvu a okresu do ktorého
patrí.

∙ Bola vytvorená metóda CreateNewParishBArea typu POST, ktorá bude neskôr slúžiť
na zaslanie kombinácie obcí (ich externých identifikátorov) matriky, čím sa v systéme
Geowiki vytvorí nová oblasť (zjednotením oblastí zaslaných obcí) pre túto matriku a
jej identifikátor bude vrátený systému späť.

Keďže implementácia je iba počiatočnou prípravou na integráciu, zmeny na užívateľskom
rozhraní zatial neboli pripravené žiadne.
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Kapitola 6

Testovanie

6.1 Alpha testovanie
Toto testovanie prebiehalo z hľadiska kontroly výstupov.

Implementácia zložitejších back-end operácií prebiehala v zmysle „Programovania riade-
ného testami“. Zaraďujú sa tam operácie popísané v predchádzajúcej kapitole, ako parsova-
nie GEDCOM súboru, parsovanie matričných dát, či generovanie automatických poznámok.

V rámci alpha testovania boli teda využité unit testy k automatickej kontrole výstupov
a ďalej v rámci systémového testovania bol otestovaný implementovaný softvér ako celok.
V rámci tohoto testovania bola skontrolovaná aj funkčnosť UI. Keďže sa jedná o relatívne
nekomplexný systém, integračné testovanie bolo vynechané.
Akceptačné testovanie bude priblížené v nasledujúcej sekcii v rámci beta testovania.

Unit Testovanie

Integračné Testovanie

Systémové Testovanie

Akceptačné Testovanie

Obr. 6.1: Flow diagram zobrazujúci štádiá testovania

Programovanie riadené testami

Programovanie riadené testami, z anglického Test Driven Development (ďalej iba TDD), je
proces vývoja softvéru, ktorý sa spolieha na opakovanie veľmi krátkeho vývojového cyklu:
vývojár najskôr napíše (spočiatku neúspešný - padajúci) automatizovaný testovací prípad,
ktorý definuje požadované vylepšenie či novú funkcionalitu, následne vyprodukuje mini-
málne množstvo kódu tak, aby test prešiel a nakoniec daný kód upraví (refaktoruje) na
prijateľný výsledok [14].

V rámci implementácie operácií systémom TDD, boli testy k týmto operáciám definované
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vo forme unit testov.
Unit testovanie, je level softvérového testovania, kde sú individuálne jednotky (anglicky
units), resp. komponenty softvéru testované. Zmyslom je validovať, že každá jednotka sys-
tému sa chová tak, ako bolo navrhnuté. Pričom jednotka (unit) je najmenšia testovateľná
časť akéhokoľvek softvéru [12].

V rámci unit testovania teda bola kontrolovaná správnosť výstupov jednotlivých operá-
cií a ich častí. Komplexnejšie operácie samozrejme pokrývajú viaceré unit testy, aby bola
skontrolovaná správnosť hoc aj čiastkových výsledkov. Testovanie prebiehalo na vzorových
vstupoch a výstupy operácií boli porovnávané so vzorovými výstupmi, ktoré boli nadefino-
vané na základe predchádzajúcej analýzy.

Systémové testovanie je level testovania, ktorý validuje kompletný a plne integrovaný
softvérový produkt. Zmyslom systémového testovania je vyhodnotenie systému voči špeci-
fikácii [9].

V rámci systémového testovania bolo pokryté správne chovanie užívateľského rozhrania
a tiež bola kontrolovaná komunikácia jednotlivých procesov. Teda môžeme hovoriť o testo-
vaní použiteľnosti (usability testing). Toto testovanie nebolo automatizované.

Testovanie použiteľnosti sa zameriava najmä na jednoduchosť používania aplikácie, fle-
xibilitu pri používaní ovládacích prvkov a schopnosť systému naplniť svoje ciele [9].

Pre potreby systémového testovania boli vytvorené aj testovacie vstupy test.ged a test.xml,
vďaka ktorým je možné otestovať systém z Grafického užívateľského rozhrania a overiť si
jeho správnosť.

6.2 Beta testovanie
Beta testovanie reálnymi užívateľmi systému z dôvodu obmedzeniam spôsobeným epidémiou
koronavírusu neprebehlo.
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Kapitola 7

Záver

Na základe požiadavkov bol implementovaný webový informačný systém. Jeho finálnu po-
dobu je možné si prezrieť na obrázkoch nižšie.

Obr. 7.1: Pohľad neregistrovaného užívateľa

Obr. 7.2: Operácie nad užívateľmi v administrátorskom režime
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Obr. 7.3: Zobrazenie načítaných matrík v administrátorskom režime

Obr. 7.4: Užívateľský režim

Obr. 7.5: Zobrazenie vygenerovanej poznámky k chýbajúcim záznamom
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Príloha A

Dotazník

Prieskum praktickej genealógie
Vážení bádatelia,

som študentka odboru Informačné systémy na FIT VUT v Brne. Mojím koníčkom sa
pomaly ale isto stáva bádanie po predkoch, preto som si ako svoju diplomovú prácu zvolila
tvorbu informačného systému na podporu vyhľadávania matričných udalostí. Tento systém
by mal čo najviac uľahčiť genealógom ich bádanie v zmysle prehľadného poznámkového sys-
tému. Vyplnením tohoto krátkeho anonymného dotazníku mi pomôžete lepšie špecifikovať
problémy s akými sa genealógovia najčastejšie pri svojom pátraní stretávajú a nájsť pre ne
čo najvhodnejšie riešenia. Výsledkom bude informačný systém zameraný na reálne potreby
genealógov, a tým pádom praktický a použiteľný informačný systém.

Ďakujem za Váš čas.

* Povinné položky

Za aký typ genealóga sa považujete?*
∙ Úplný amatér

∙ Pokročilý amatér

∙ Profesionál

Ako dlho sa už genealógii venujete?*
∙ Menej ako 1 rok

∙ Menej ako 5 rokov

∙ Menej ako 10 rokov

∙ Menej ako 30 rokov

∙ 30 rokov a viac
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Akým spôsobom genealogické dáta najčastejšie zobrazujete?*
∙ Rozrod (Obsahuje potomkov východzej osoby, resp. východzieho manželského páru)

∙ Vývod (Zahŕňa všetkých predkov východzej osoby, tzn. jeho/jej rodičov, prarodičov, atď.)

∙ Rodokmeň (Sleduje iba mužskú líniu predkov, dcéry/manželky sú iba udané ďalej sa nerozví-
jajú)

Koľko jednotlivých osôb už Váš rodokmeň (poprípade iný druh zobrazenia)
obsahuje?*

∙ Menej ako 200

∙ Menej ako 600

∙ Menej ako 1000

∙ Menej ako 1400

∙ 1400 a viac

Aký genealogický software používate?*
∙ Ancestry.com (AncestryDNA)

∙ MyHeritage

∙ Ancestry (české, predtým pod názvom Rodokmen)

∙ Family Tree Builder

∙ Legacy Family Tree

∙ GenoPro

∙ WinFamily

∙ Nepoužívam žiaden (Zozbierané dáta uchovávam iba v Microsoft Word/Excel, inom poznám-
kovom bloku, poprípade rukou písané)

∙ Iné...

Aké ďalšie podporné software používate?*
� MS Word

� MS Excel

� Poznámkový blok

� Nepoužívam žiadne

� Iné...

Z akého dôvodu tieto podporné software používate? Aký typ dát v nich
uchovávate?*

Pri bádaní po určitej osobe, akým spôsobom si zapisujete (uchovávate
prehľad o tom), ktorú osobu práve hľadáte, kde ste ju už hľadali a akým
spôsobom si zapisujete, keď ste ju nenašli?*

59



Podľa akých kritérií si vyberáte ľudí, ktorých dátum narodenia/úmrtia/s-
vadby budete hľadať ako ďalší?*

Pri jednotlivých záznamoch si uvádzate aktuálne alebo historické (ako sa
daná obec volala v tom danom čase) názvy obcí?*

∙ Aktuálne

∙ Historické

Aký máte dôvod na to, že si názvy obcí uchovávate spôsobom, aký ste
uviedli v predchádzajúcej odpovedi?

S akými problémami sa pri svojom bádaní najčastejšie stretávate?*
� Neviem kde (v akých prameňoch/oblastiach) ďalej hľadať

� Neviem kde (v ktorých dokumentoch/oblastiach) som už požadované informácie hľadal

� Strácam prehľad vo vlastných poznámkach (príliš mnoho dát, nevhodný systém, atď.)

� Neviem koho (čo) hľadať skôr, z dôvodu veľmi rozsiahleho rodokmeňa

� Iné...

Akým spôsobom tieto problémy riešite?
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Príloha B

Štruktúra GEDCOM súboru

B.1 Základná štruktúra s odkazmi
0 @CL1@ INDI

1 NAME Ľubomír /Mihalík/
2 _MARNM Mihalík
2 NPFX Ing. Mgr.
1 SEX M
1 BIRT Y
2 DATE ## AUG 19##
2 PLAC Topolcany
1 FAMS @ROD1@
1 FAMC @ROD3@
0 @CL2@ INDI
1 NAME Klára /Mihalíková/
1 SEX F
1 BIRT Y
2 DATE ## APR 19##
2 PLAC Topolcany
1 RESI
2 PLAC Topolcany (19## -20##)
1 RESI
2 ADDR Brno (20##)
1 FAMC @ROD1@
0 @CL3@ INDI
1 NAME Tereza /Mihalíková/
1 SEX F
1 BIRT Y
2 DATE ## JUN 19##
1 FAMC @ROD1@

B.2 Previazanie jednotlivých osôb
0 @ROD1@ FAM

1 HUSB @CL1@
1 WIFE @CL0@
1 CHIL @CL2@
1 CHIL @CL3@
1 NCHI 2
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0 @ROD3@ FAM
1 HUSB @CL12@
1 WIFE @CL13@
1 CHIL @CL1@
1 CHIL @CL14@
1 CHIL @CL15@
1 NCHI 3
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Príloha C

Use Case diagram

Neprihlásený uživateľ

Prihlásený 
užívateľ

Administrátor

Prehliadať stránku About

Prihlásiť/Registrovať 
do systému

Pridať užívateľa 
s právami Admin

CRUD operácie nad
užívateľmi

Načítať matričné záznamy

<<include>>

Editovať poznámky

Načítať GEDCOM súbor
<<extend>>

Generovať poznámky

<<include>>

Mazať poznámky

Prehliadať mapu

Odhlásiť zo systému

Obnoviť heslo

<<extend>>

Prehliadať matričné
záznamy

<<include>>

Obr. C.1: Use Case diagram implementovaného systému
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