
Rozdział 1

Modelowanie danych

„All models are wrong, but some are useful.”

George Box

Jak najlepiej budować aplikacje?

• Dobrze działający system to taki system, którego istnienie jest nie-
zauważalne dla posługujacych się nim (przynajmniej dopóki się nie
popsuje).

• Przykłady łatwo wskazać:

– umywalka

– winda

Aby osiągnąć taki efekt, budowa obiektu powinna się odbywać w kolej-
nych krokach

1. Najpierw powinnśmy uzgodnić z użytkownikami kształt przyszłego
systemu. Inaczej mówiąc, musimy ustalić, co system ma robić.

2. Tak uzgodnione wymagania zapisujemy w formie specyfikacji. Specy-
fikacja powinna być zaakceptowana przez użytkowników.

3. Dopiero teraz można zaprojektować sposób realizacji systemu.

4. I na koniec należy zrealizować system i wdrożyć go.

Nie jest tak, że poszczególne kroki są wykonywane ściśle po kolei. Obecnie
dominują metody iteracyjne, w których często przeprowadza się opisany
powyżej proces dla kolejnych składowych systemu.

Niemniej należy się go w miarę trzymać, aby nie doprowadzić do sytuacji,
w której wykonaliśmy nikomu niepotrzebny system.
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Najlepszym sposobem na zdefiniowanie wymagań na system byłoby zbu-
dowanie specyfikacji formalnej, zwykle algebraicznej. Kłopot w tym, że taka
specyfikacja byłaby nieczytelna dla większości użytkowników. A to oni po-
winni zrozumieć i zaakceptować ten opis.

Tak więc musimy użyć innych metod. Można zbudować specyfikację wer-
balną w postaci tekstu. Nie będzie ona ścisła, bo nie jest ścisły język na-
turalny. Jednak ewentualne drobne nieścisłości można doprecyzować w póź-
niejszych fazach pracy.

Wiekszą wadą specyfikacji tekstowych jest ich rozwlekłość. Yourdon w
swojej książce o analizie systemowa wspomina projekt, w którym dokumen-
tacji liczyła 800 stron.

Tu z pomocą przychodzą diagramy. Użytkownik dużo łatwiej i chętniej
przyjrzy się graficznej reprezentacji systemu. W dalszej części zajmiemy się
tylko niektórymi aspektami budowy specyfikacji i dokumentacji projektowej,
skupiając się na modelowaniu danych bądź obiektów systemu

1.1 Modelowanie danych

W czasie modelowania przyszłej aplikacji i definiowania wymagań użytkow-
ników pojawia się wiele obiektów danych. Przy podejściu obiektowym obiek-
ty modeluje się używając diagramów klas, zwykle w notacji UML.

Ponieważ jednak z technologii relacyjnych baz danych korzysta wiele
prostych aplikacji, dośc często do modelowania danych wystarcza prostsze
podejście. Używane jest ono również do projektowania struktury baz danych.

W bazach danych korzysta się najczęściej z podejścia opartego na dia-
gramach związków encji (ERD, Entity-Relationship Diagrams). Jest to dość
stare podejście, dlatego istnieje kilka odmian różniących się czasem dość
istotnie stosowaną notacją. Zasady jednak pozostają te same.

1.2 Diagramy związków/encji (ERD)

Diagramy związków-encji zostały wymyślone (a w każdym razie spopula-
ryzowane) przez Bachmana i Chena. Mają one opisywać dane pamiętane,
tzn. takie które nie mogą być wyprowadzone z innych danych, oraz związki
między nimi.

Jak sama nazwa wskazuje, podstawowe składniki takich diagramów to:

• encje, będące uproszczoną reprezentacją obiektów z modelowanej dzie-
dziny, przechowywanych w bazie danych;

• związki między encjami
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Rysunek 1.1: Przykładowy diagram związków encji.

Każda encja powinna posiadać nazwę, która zapewne będzie odpowiadać
nazwa tabeli w bazie danych. Oprócz nazwy encje zwykle posiadają atrybuty.
Graficznie encję reprezentuje się prostokątem, podzielowym poziomą linią na
dwie części:

• w górnej zapisujemy nazwę encji,

• dolna natomiast zawiera nazwy atrybutów, zapisane w kolumnie.

Rysunek 1.2: Pełny diagram związków encji.

Encje połączone są na diagramie związkami : etykietowanymi liniami.
Podstawowa etykieta to nazwa związku, umieszczana obok linii mniej więcej
pośrodku. Prócz tego przy każdym z końców linii może być podana nazwa
roli, pełnionej przez encję w danym związku (jeśli podane są role, to nazwa
związku jest często pomijana).

Dodatkową cechą związku są krotności dla każdego z końców, mówiące
ile encji podanego typu powiązane jest z pojedynczą encją z drugiej strony
związku. Przyjmuje się często uproszczony model jeden-wiele, gdzie „wiele”
reprezentuje się „kurzą łapką” — potrójnym rozgałęzieniem końca linii po
odpowiednie stronie (zob. rysunek powyżej). Można zamiast tego używać
zapożyczonych z modeli obiektowych etykietek “1” i “*”.

Opcjonalność związku (o ile chcemy ją reprezentować) zaznacza się linią
przerywaną po stronie opcjonalnej lub etykietką “0..1” i“0..*”.
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1.2.1 Konstrukcje obiektowe na diagramach ERD

Niektóre encje mogą odpowiadać podklasom, np. towary sprzedawane przez
pewną firmę (modelowane encją Towar) mogą dzielić się na sprzęt, oprogra-
mowanie i materiały pomocnicze.

Istnieją relacyjne bazy danych (np. PostgreSQL), które pozwalają repre-
zentować takie hierarchie tabel, jednak podklasy powinny być rozłączne.
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Rysunek 1.3: .

Modelowanie hierarchii encji to nie wszystko, trzeba ją jakoś zrealizować.
Możliwości:

• jedna wspólna tabela;

• tylko osobne tabele dla podtypów (podencji);

• tabela wspólna + tabele podencji.

1.2.2 Związki wyłączające

Przykład: faktura/rachunek związana takimi związkami z osobą prawną lub
osobą fizyczną.

Implementacja:

• dwa (lub więcej) pola z kluczami obcymi dla obu związków + warunek
poprawności: któreś musi być NULL

• jedno wspólne pole z kluczem obcym (zgodność typów?) + dodatkowy
atrybut wybierający

1.3 Projektowanie bazy danych

Kolejne kroki to
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1. Atrybuty i zależności, grupowanie

2. Odwzorowanie encji/obiektów i związków w relacje/tabele

3. Normalizacja i denormalizacja.

4. Strojenie bazy, definiowanie ścieżek dostępu.

Dwie dziedziny projektowania, na które należy zwrócić szczególną uwagę,
to projekt logiczny bazy danych i projekt implementacji fizycznej.

• Projektowanie logiczne bazy danych polega na zdefiniowaniu tabel,
określeniu ścieżek dostępu (access paths) dla tabel (np. indeksów) oraz
dostosowaniu indeksów do potrzeb aplikacji.

– Warto korzystać z perspektyw — upraszcza to zwłaszcza projek-
towanie formularzy i raportów w wielu narzędziach.

• Projektowanie implementacji fizycznej dotyczy rozmieszczenia plików
bazy danych na dyskach, planów archiwowania i odtwarzania oraz in-
tegracji z narzędziami systemu operacyjnego.

1.4 UML: obiektowe podejście do modelowania

UML (Unified Modeling Language) to notacja do modelowania, zaprojekto-
wana przez Boocha, Jacobsena i Rumbaugh. W 1997 roku Object Manage-
ment Group przyjęła UML 1.1 jako swój standard przemysłowy.

1.4.1 Diagramy klas

Służą do modelowania struktury systemu. Są między innymi używane w

• modelowaniu dziedziny systemu (modelowanie biznesowe)

• projektowaniu (w tym bazy danych), pojawiają się wtedy klasy „tech-
niczne”

• inżynierii odwrotnej (reverse engineering)

Podstawowym składnikiem diagramu klas są nazwane klasy. Najprostsza
reprezentacja klasy nie zawiera nic więcej oprócz nazwy.

Oprócz nazwy klasa może zawierać

• atrybuty

• metody.
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Powiązania

Drugim składnikiem diagramów klas są powiązania. Oprócz zwykłych po-
wiązań nazywanych asocjacjami można używać powiązań specjalizowanych

• agregacji i kompozycji

• dziedziczenia

• zależności

• refinement — realizacji lub uszczegółowienia

Różnica między agregacją a kompozycją polega na tym, że klasa może
być w relacji agregacji z wieloma klasami nadrzędnymi, natomiast w relacji
kompozycji tylko z jedną klasą nadrzędną.

Dialog

Przycisk

OK

Katalog

Plik

Agregacja Kompozycja

Rysunek 1.4: .

Agregacji (lub kompozycji) warto używać, gdy są jakieś operacje na ca-
łości, które są automatycznie stosowane do składowych.

Czasem agregacji używa się zamiast dziedziczenia. Jeśli rodzaj obiektu
(np. Student) może ulec zmianie (np. z dziennego na zaocznego) bez zmiany
reszty atrybutów, to przy dziedziczeniu będzie to wymagało zmiany klasy
obiektu!

Zależności

Zależność między klasami oznacza, że klasy nie mają typowego powiązania,
natomiast klasa zależna otrzymuje obiekt tej drugiej klasy np. jako parametr
jednej ze swoich metod.
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Krótko mówiąc, jeśli zmieniamy coś w jednej z nich, powinniśmy również
dokonać pewnej zmiany w drugiej (albo przynajmniej upewnić sie, że nie
trzeba dokoywać żadnych zmian).

Dziedziczenie

Przykład błędnego dziedziczenia:

Rysunek 1.5: .

Uszczegółowienie

Uszczegółowienie (Refinement) wiąże ze sobą dwa opisy tej samej rzeczy na
różnych poziomach abstrakcji. W przypadku gdy wiąże typ obiektu z klasą
realizującą go zwane jest realizacją.

Uszczegółowienie jest często używane do modelowania różnych imple-
mentacji tej samej rzeczy.

Rysunek 1.6: .

7



Kiedy używać agregacji?

Przyjrzyjmy się, czy są jakieś operacje na całości, które są automatycznie
stosowane do składowych?

Kiedy wybierać agregację, a kiedy dziedziczenie?

Jeśli rodzaj obiektu (np. Student) może ulec zmianie (np. z dziennego na
zaocznego) bez zmiany reszty atrybutów, to przy dziedziczeniu będzie to
wymagało zmiany klasy obiektu!

Atrybuty i asocjacje

Czasem mamy wątpliwości, czy w danej sytuacji użyć atrybutu klasy czy
asocjacji. Ogólna zasada jest następująca:

• Atrybuty służą do łączenia obiektów z wartościami. Wartość to ele-
ment nie posiadający identity, np. liczba 1.

• Asocjacje łączą obiekty z obiektami.

Wartości zawsze mogą być zapisane bezpośrednio i odtworzone. Z obiektami
jest trudniej, bo należy uwzględnić wszystkie związki między nimi.

1.4.2 Przypadki użycia

Modelu przypadków użycia używa się przede wszystkim do opracowania spe-
cyfikacji wymagań. Jego dwa podstawowe składniki to aktorzy i przypadki
użycia.

Model przypadków użycia wyznacza granice systemu. Najczęściej są to
granice budowanego systemu (aplikacji), jednak przypadki użycia służą tak-
że do modelowania przedsiębiorstwa (tzw. przypadki biznesowe). Nie należy
jednak mieszać tych dwóch podejść w jednym modelu.

Każdy przypadek to realizacja jakiejś rzeczywistej potrzeby użytkownika
(aktora), nazwa przypadku powinna to uwzględniać, a nie opisywać czynno-
ści systemu. Wyświetlanie wyników klasówki to zła nazwa, lepszą będzie
Przeglądanie wyników klasówki.

Przypadki użycia powinny odpowiadać kolejnym fragmentom podręczni-
ka użytkownika. Jeśli używamy pakietów do grupowania dużej liczby przy-
padków użycia, to każdy pakiet odpowiada rozdziałowi podręcznika.

Scenariusze (opisy) przypadków użycia należy pisać z perspektywy użyt-
kownika, a nie systemu.

Nie należy tworzyć przypadków użycia zgrupowanych wokół „obiektów”,
np. Przetwarzanie informacji o studentach. Mają one zwykle za dużo
aktorów i zbyt długie specyfikacje.
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Modelowanie przypadków użycia

1. Dla każdego scenariusza ustalić czynności do wykonania.

2. Określić kolejność czynności.

3. Przydzielić czynności jako metody do poszczególnych klas. Dodać ar-
gumenty, żeby móc przenosić dane w komunikatach.

4. Zbudować diagramy przebiegów.

5. Jeśli komunikujące sie klasy nie są połączone, uzupełnić diagram klas
o odpowiednie asocjacje.

6. Zbudować diagramy współpracy.

1.5 Diagram stanów

Do opisywania historii klas korzysta się z sieci przejść, zwanych też diagra-
mami stanów. Są one uogólnionymi automatami skończonymi.

Sieć taka składa się z wierzchołków, reprezentujących stany klasy, oraz
powiązań między nimi, odpowiadających przejściu z jednego stanu do dru-
giego.

Diagram stanów opisuje historię życia obiektu danej klasy:

• Jeśli operacje na obiekcie danej klasy mogą być wykonywane w dowol-
nej kolejności, to diagram ten jest najprawdopodobniej zbędny.

• Jeśli jednak klasa przedstawia (reifikuje) przypadek użycia, proces, za-
rządcę interfejsu itp., wtedy kolejność kroków staje się istotna. Trzeba
więc określić mechanizm dostarczania i obsługi zdarzeń.

Stan stanowi abstrakcję wartości zmiennych (parametrów itp.) obiektu
taką, że ich wszystkie te kombinacje dają jednakową jakościowo odpowiedź
na zdarzenia.

Przejścia pomiędzy stanami etykietuje się warunkami, których spełnienie
powoduje wskazaną zmianę stanu. Zamiast warunków można też stosować
zdarzenia, powodujące wskazaną zmianę stanu. Oprócz tego z poszczegól-
nymi przejściami mogą być związane akcje sterujące, uaktywaniające odpo-
wiednie procesy.

1.5.1 Uwagi o diagramach stanów

Przy bardziej złożonym zachowaniu stosuje się sieci zagnieżdżone, zwane
też diagramami Harela. W sieciach takich każde przejście dotyczące stanu
złożonego dotyczy wszystkich jego podstanów wewnętrznych.
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Modelując zachowanie obiektów staramy się pokazać dwie rzeczy: zmiany
stanu oraz interakcje z innymi obiektami. Robiąc diagramy stanów dla klas
trzeba pamiętać, że klasa musi mieć atrybuty lub związki, przez zmianę
których realizuje zmianę stanu. Inaczej mówiąc, stany są reprezentowane
pośrednio przez kombinacje wartości atrybutów i związków.

1.5.2 Pakiety

Pakiety to mechanizm do dzielenia systemu na podsystemy (divide et impe-
ra). Służą do grupowania dowolnych konstrukcji: przypadków użycia, klas
itp. w większe jednostki.

Pakiety mogą również zawierać inne pakiety, co pozwala tworzyć hierar-
chie pakietów i podpakietów. Pakietami modelujemy architekturę systemu.

Zależności między pakietami są promocją zależności między ich elemen-
tami. Jeśli pakiet A zależy od pakietu B, zwykle oznacza to, że co najmniej
jeden element pakietu A korzysta z usług oferowanych przez element pakietu
B.

Jeśli między klasami z różnych pakietów istnieje wiele zależności, może
to wskazywać na konieczność przeniesienia którejś z nich do innego pakietu.

Często pakiet świadczy wiele usług podzielonych na grupy, można wtedy
modelować każdą grupę osobnym interfejsem i dla innych pakietów dawać
zależności od tych interfejsów. Podobnie postępuje się dla komponentów w
modelu fizycznym.

1.5.3 Diagram rozmieszczenia

Diagram rozmieszczenia opisuje docelową architekturę sprzętową gotowego
systemu. Zawiera obiekty dwóch typów:

• Węzły (nodes): obiekty fizyczne zawierające jakieś zasoby obliczenio-
we. Węzeł może być typem (klasą) lub egzemplarzem.

• Połączenia: powiązania komunikacyjne, typ może być podawany ste-
reotypem.

Dell
 Pentium 466

yellow11:
Dell Pentium 466

<<Router>>
Cisco Router

X2000
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klient A:
Compaq Pro PC

klient B:
Compaq Pro PC

serwer 
aplikacji:
Silicon

Graphics O2

<<TCP/IP>>

<<TCP/IP>>

serwer
bazy danych:

VAX

<<DecNet>>

1.5.4 Stereotypy

Stereotypy służa do definiowania nowych rodzajów elementów modeli przy
użyciu już istniejących elementów.

Nazwa stereotypu otoczona jest specjalnymi nawiasami kątowymi, np.
<<Persistent>> i umieszczana obok nazwy elementu.

1.5.5 Ograniczenia UML

UML powstał jako notacja do modelowania obiektowego i w tej roli nieżle
się sprawdza. Należy jednak pamiętać, że istnieją inne podejścia do budowy
programów i nie próbować go nadużywać.

Na przykład w programowaniu funkcyjnym używa się funkcji wyższych
rzędów i funkcji generycznych, nie mających swoich odpowiedników w UML.

1.6 Czytelność diagramów

Większość diagramów zawiera trzy podstawowe rodzaje elementów:

• „bąble” (klasy na diagramach klas, przypadki użycia na diagramach
przypadków użycia),

• linie (związki na diagramach klas, przejścia na diagramach sieci przejść)

• etykiety (nazwy przypadków użycia na diagramach przypadków uży-
cia, role i nazwy związków na diagramach klas).

Można więc podać kilka wskazówek wspólnych dla większości diagramów
analitycznych i projektowych.

(na podstawie książki Scotta W. Amblera The Elements of UML
Style)
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Unikaj krzyżowania linii. Jeśli zupełnie nie da się tego uniknąć, jedna z
nich powinna przechodzić nad drugą po niewielkim „mostku” (por. z dia-
gramami elektronicznymi).

Unikaj linii skośnych i zakrzywionych. Łatwiej śledzić przebieg linii pro-
stych (poziomych lub pionowych). Umieszczanie bąbli na diagramach w wę-
złach siatki (grid, wbudowane w większość narzędzi CASE) ułatwia łączenie
bąbli wyłącznie liniami poziomymi i pionowymi.

Rozmiary bąbli powinny być spójne logicznie. Większy bąbel wydaje się
ważniejszy, więc jeśli nie zależy nam na tym efekcie, używajmy jednakowych
rozmiarów. Niestety niektóre narzędzia automatycznie dopasowują rozmiar
bąbla do jego zawartości i niełatwo jest to zmienić.

Używaj wyraźnych odstępów (pustej przestrzeni). Przy stłoczonych bą-
blach i liniach trudno jest czasem stwierdzić, do którego obiektu odnosi się
etykieta.

Staraj się rozmieszczać obiekty na diagramach idąc od lewej do prawej i
od góry do dołu (chyba że jesteś w Japonii ;-). Punkt początkowy diagramu,
np. stan początkowy na diagramie sieci przejść lub aktor inicjujący przypa-
dek na diagramie przebiegów, powinien znajdować się mniej więcej w lewym
górnym rogu.

Pokazuj tylko to co istotne. Unikaj nadmiaru szczegółów, nie wnoszą-
cych nic nowego do diagramu. NIe ma obowiązku pokazania wszystkiego na
jednym diagramie.

Unikaj egzotycznej, choć zgodnej ze standardem, notacji. W większości
notacji, włączając w to UML, 20% „bazowej notacji” wykonuje 80% pracy,
pozostałych elementów należy używać, gdy są naprawdę niezbędne.

Staraj się rysowac nieduże diagramy. Lepiej mieć kilka diagramów poka-
zujących różne aspekty modelu, niż jeden duży diagram z przemieszanymi
informacjami. Klasyczna zasada, oparta na psychologii, mówi o 7 ± 2 ele-
mentach, ponieważ podobno tyle niezależnych jednostek informacji człowiek
jest w stanie przetwarzać równocześnie.

Koncentruj się, zwłaszcza w początkowym okresie, na zawartości dia-
gramu. O czytelności będziesz myśleć potem, być może diagram okaże się
niepotrzebny lub zostanie podzielony na kilka mniejszych.

Używaj jednolitej konwencji notacyjnej, najlepiej opartej na słownictwie
z modelowanej dziedziny, zwłaszcza na diagramach, które będziesz pokazy-
wał użytkownikom.

1.7 Narzędzia CASE

Pakiet CASE (Computer Aided Software Engineering) to środowisko do
modelowania i tworzenia aplikacji. Centralną częścią takiego pakietu jest
wspólne repozytorium danych projektowych. Dzięki temu możliwa jest rów-
noczesna wspólna praca nad wieloma projektami, z dzieleniem wspólnych
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fragmentów między nimi. Dotyczy to zarówno pojedynczych obiektów, jak i
całych modeli.

Architektura typowego narzędzia CASE
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Rysunek 1.7: .

1.7.1 Funkcje typowego narzędzia CASE

Narzędzia CASE wspierają następujące operacje

• rysowanie diagramów (obejmuje znajmość semantyki symboli i reguł
poprawności)

• repozytorium modeli i ich elementów (np. gdy zmienimy nazwę klasy,
powinno to być widoczne na wszystkich diagramach)

• wspieranie nawigacji po modelach

• możliwość pracy kilku użytkowników

• generowanie (szkieletu) kodu

• inżynieria odwrotna (reverse engineering)

• integracja z innymi narzędziami

• obsługa poziomów abstrakcji modelu

• wymiana modeli (eksport i import)
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1.7.2 Realizacja narzędzi CASE

Do zarządzania repozytorium używane są zwykle systemy relacyjnych baz
danych, np. SQL Anywhere (Sybase).

Możliwa jest często inżynieria odwrotna, tzn. wciąganie do modeli ana-
litycznych i projektowych obiektów z już istniejących programów i baz da-
nych.

1.8 Rozszerzenia

Specyfikacja XMI (XML Metadata Interchange Format) to propozycja stan-
dardu wymiany danych obiektowych pomiędzy programami. Jako dodatko-
we rozszerzenia rozważa się wymianę nie tylko samych modeli, lecz również
diagramów oraz zarządzanie wersjami.

1.9 Materiały

Strona www.omg.org/uml zawiera informacje o zasobach UML w OMG i
innych stronach.

Strona www.uml-forum.com zawiera (zawierała?) materiały grup robo-
czych pracujących nad rozwojem standardu UML oraz inne interesujące do-
wiązania.

1.10 Zadania

Ćwiczenie 1.1. Dane są dwie encje E1 i E2 oraz związek R między nimi.
Podczas realizacji w relacyjnej bazie danych używającej SQL wprowadzenie
encji pośredniczącej jest konieczne jeśli związek R jest

• 1–1

• 1–n

• m–n.

Rozwiązanie. m–n, czyli wiele-do-wielu
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