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V Praze dne 20. prosince 2020 . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a realizaćı funkciona-
lity optimalizovaného automatického zarovnáváńı konceptuálńıch diagramů v
nástroji DSM použ́ıvaném při výuce předmětu BI-DBS: Databázové systémy
na Fakultě informačńıch technologíı ČVUT v Praze.

Kĺıčová slova databáze, konceptuálńı diagram, nakresleńı grafu

Abstract

The subject of this bachelor thesis is analysis, design and implementation of
optimal automatic layouting of conceptual diagrams in the DSM application
used in teaching of subject BIE-DBS: Database Systems, which is being taught
at the Faculty of Information Technology at CTU in Prague.

Keywords database, conceptual diagram, graph embedding
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1 Ćıl práce 3
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Úvod

V prvńım ročńıku studia na Fakultě informačńıch technologíı ČVUT absol-
vuj́ı studenti předmět BI-DBS (Databázové systémy). V tomto předmětu
se seznámı́ mimo jiné s návrhem struktury datového úložǐstě pomoćı kon-
ceptuálńıho modelu, což je jednoduché grafické znázorněńı jednotlivých entit
v databázi a vazeb mezi nimi.

K výuce BI-DBS je využ́ıván portál dbs.fit.cvut.cz (dále jen portál), ve
kterém studenti ṕı̌śı zápočtové a zkouškové testy a realizuj́ı své semestrálńı
práce. Součást́ı tohoto portálu je i nástroj Data modeller, který slouž́ı k vytvářeńı
konceptuálńıch model̊u.

Při hodnoceńı zápočtových test̊u, ve kterých část úkol̊u představuje právě
vytvořeńı konceptuálńıho modelu k danému zadáńı, se vyučuj́ıćı setkávaj́ı
s množstv́ım řešeńı, které sice popisuj́ı stejnou datovou strukturu, ale na po-
hled se mohou podstatně lǐsit, např́ıklad odlǐsným rozmı́stěńım jednotlivých
entit, nebo vedeńım jednotlivých vazeb. Vazby se nav́ıc někdy zbytečně kř́ıž́ı,
což vede k obt́ıžné čitelnosti schématu.

Hlavńım ćılem této práce je proto rozš́ı̌reńı nástroje Data modeller o funkci-
onalitu automatického uspořádáńı konceptuálńıch model̊u. Bude zajǐstěno je-
jich co nejpřehledněǰśı a pokud možno totožné vykresleńı. T́ım bude významně
ušetřen čas vyučuj́ıćıch při hodnoceńı test̊u, jelikož budou schopni rychle iden-
tifikovat odlǐsnosti řešeńı student̊u oproti vzorovému řešeńı.

Téma práce si autor zvolil, protože se během svého studia na Fakultě in-
formačńıch technologíı pod́ılel na vývoji nové verze nástroje Data modeller
v rámci předmět̊u Softwarový týmový projekt 1 a Softwarový týmový pro-
jekt 2, má tedy již přehled o struktuře a fungováńı nástroje a je obeznámen
s využitými technologiemi.
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Kapitola 1
Ćıl práce

Ćılem bakalářské práce je vytvořit funkcionalitu automatického zarovnáváńı
konceptuálńıch model̊u v portálu dbs.fit.cvut.cz (dále jen portál) pro potřeby
předmětu BI-DBS. Pro co nejsnazš́ı porovnáńı dvou takových model̊u (např.
během hodnoceńı zápočtového testu vyučuj́ıćım) bude zajǐstěno jejich pokud
možno totožné vykresleńı.

Prvńım d́ılč́ım ćılem je analyzovat potřeby vykreslováńı konceptuálńıch
model̊u v předmětu BI-DBS. Dále budou rozebrány možné postupy pro opti-
malizované vykreslováńı konceptuálńıch diagramů a budou nalezena vhodná
algoritmická řešeńı.

Na analýzu bude navazovat návrh konkrétńıho řešeńı a jeho prototypová
implementace. Daľśım krokem je návrh vhodných testovaćıch scénář̊u a je-
jich implementace pomoćı automatických test̊u. V neposledńı řadě je ćılem
realizace výsledného řešeńı pro portál dbs.fit.cvut.cz.

Hlavńım př́ınosem této práce je usnadněńı a zrychleńı práce vyučuj́ıćıch
předmětu BI-DBS, předevš́ım při hodnoceńı zápočtových a zkouškových test̊u.
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Kapitola 2
Analýza a návrh
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Kapitola 3
Realizace
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Závěr

Tuto bakalářskou práci autor nemohl realizovat. S vedoućım práce Ing. Jǐŕım
Hunkou se domluvil na realizaci bakalářské práce na jiné téma, na které již
pracuje a odevzdá ji v opravném termı́nu v letńım semestru 2020/21.
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