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Jêzyk UML 2.0 w modelowaniu relacyjnych baz danych
1. Wprowadzenie
Proces projektowania systemów relacyjnych zwyczajowo przebiega przez trzy etapy:
1) modelowanie konceptualne,
2) modelowanie logiczne,
3) modelowanie fizyczne.
Wiêkszoæ klasycznych metod modelowania dostarcza wsparcia g³ównie w pierwszych dwóch etapach. Model konceptualny stanowi specyfikacjê modelu logicznego i opisuje dziedzinê systemu oraz jego funkcjonalnoæ. Model logiczny, który rozwa¿amy w tym
artykule, jest modelem relacyjnym. Model konceptualny jest zazwyczaj przedstawiany
w postaci diagramu ERD, podczas gdy na model logiczny sk³adaj¹ siê relacje  czyli tabele
systemu relacyjnego. Transformacja pomiêdzy tymi dwoma metodami jest dosyæ oczywista
i szybka, jednak w³aciwie na tym koñczy siê jakiekolwiek wsparcie dla projektantów.
Z drugiej strony diagram klas UML jest u¿ywany w³aciwie we wszystkich etapach
pracy nad modelem  od fazy analizy, poprzez projektowanie, szczegó³owe projektowanie
itd. Oprócz tego istnieje mo¿liwoæ generowania nawet dzia³aj¹cego kodu z modelu UML,
a w literaturze mo¿na siê spotkaæ z terminem executable UML. ¯eby móc utworzyæ wykonywalny model nale¿y oczywicie oprócz zamodelowania statycznej perspektywy systemu dostarczyæ specyfikacji zachowania. Specyfikacja zachowania mo¿e odbywaæ siê poprzez definiowanie stanów  maszyny stanowe lub bez nich  poprzez modelowanie cia³a
operacji/metody.
W obydwu przypadkach zachowanie mo¿na opisywaæ poprzez:
 maszynê stanow¹ na diagramie stanów,
 tekstowy opis na diagramie tekstowym,
 diagram czynnoci.
Diagramy czynnoci pokazuj¹ przep³yw sterowania od czynnoci do czynnoci i s¹
bardzo przydatne w modelowaniu procesów biznesowych lub modelowaniu cia³a metod.
Nale¿¹ do grupy dynamicznych diagramów UML. Ich zadanie polega na ogó³ na przedsta* Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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wieniu sekwencyjnych (rzadziej wspó³bie¿nych) kroków procesu obliczeniowego  i to
ich zastosowanie jest najciekawsze z punktu widzenia tego artyku³u. Mo¿na na nim przedstawiæ równie¿ zmiany zachodz¹ce w obiekcie, gdy przechodzi z jednego stanu do drugiego [1].
Jak widaæ, mog¹ one stanowiæ doskona³e uzupe³nienie diagramu klas  diagram klas
okrela atrybuty klasy/obiektu oraz, poprzez metody, zachowania, jakich mo¿emy oczekiwaæ od obiektów danej klasy, jednak nie mówi nic o sposobie implementacji metod, co
natomiast mo¿e byæ modelowane na diagramach czynnoci. Metody stanowi¹ specyfikacjê
us³ug jakie klasa udostêpnia innym klasom, wiêc w pewnym sensie stanowi¹ definicjê protoko³u komunikacji w systemie. Jednak informacja ta jest ca³kowicie gubiona w prostej
transformacji Encja-Klasa.
Jak wiadomo, w systemach relacyjnych, w jêzyku SQL, mo¿emy implementowaæ nie
tylko statyczn¹ czêæ systemu w postaci relacyjnych tabel, ale równie¿ operacje, które zachodz¹ na danych. Odbywa siê to poprzez procedury wbudowane (stored procedures)
i funkcje, które s¹ równie¿ przechowywane w bazie danych. Pomimo i¿ u¿ywa siê ich od
kilku lat i s¹ bardzo popularne, wydajne oraz pozwalaj¹ na lepsz¹ modularyzacjê systemów,
w³aciwie nie ma dla nich ¿adnego wsparcia na etapie modelowania. Artyku³ przedstawia
pewne cechy jêzyka UML, które czyni¹ go przydatnym do modelowania relacyjnych baz
danych  nie tylko na etapie konceptualnym i logicznym ale równie¿ fizycznym.
Artyku³ jest zorganizowany nastêpuj¹co: rozdzia³ 2 przedstawia state of art w ³¹czeniu UML z systemami relacyjnymi, rozdzia³ 3 przedstawia mo¿liwoci u¿ycia diagramów
czynnoci do modelowania procedur wbudowanych, rozdzia³ 4 prezentuje zastosowania
proponowanego podejcia na przyk³adzie prostego forum dyskusyjnego. Ostatnia czêæ stanowi podsumowanie.

2. State of art
Relacyjny modela danych jest w dalszym ci¹gu najpopularniejszym logicznym modelem s³u¿¹cym do reprezentowania rzeczywistoæ  a konkretniej jej fragmentów  zale¿nych od dziedziny problemu modelowanego systemu. Pomimo ¿e model jest popularny,
istnieje mnóstwo dostawców systemów relacyjnych, dowiód³ swojej przydatnoci w tysi¹cach aplikacji, to jednak stwarza on pewne problemy. Najwiêkszy z nich wi¹¿e siê
z reprezentowaniem rzeczywistych obiektów  w tym formalizmie ka¿dy obiekt, taki jak
samochód, osoba, budynek itp., nie jest przechowywany w jednej relacji, lecz jest rozproszony na kilka lub kilkanacie relacji, które s¹ ze sob¹ powi¹zane. Sytuacjê tê opisuje rysunek 1.
Podejcie takie jest k³opotliwe, poniewa¿ ludzki umys³ postrzega rzeczywistoæ tak¹,
jaka jest a nie poprzez pryzmat jej sk³adowych. Wiêkszoæ ludzi myli o budynku, samochodzie, fabryce jako ca³oci, a nie rozwa¿a ich jako po³¹czonych okien, drzwi itd. Konsekwencj¹ tego jest to, ¿e projektant musi na pocz¹tku dokonaæ mapowania rzeczywistych
obiektów na zbiór tabel, co mo¿e nie tylko sprawiæ k³opot pocz¹tkuj¹cym projektantom,
lecz co wa¿niejsze, powodowaæ zaburzenie integralnoci danych.
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Rys. 1. Model relacyjny i model obiektowy

Na podobne problemy natrafia siê równie¿ podczas implementacji. Przez ostatnie lata
g³ównym paradygmatem by³ paradygmat obiektowy. Zatem warstwa biznesowa i prezentacji pos³uguj¹ siê czêsto paradygmatem obiektowym, natomiast warstwa danych  relacyjnym. Prowadzi to do pewnych rozbie¿noci w modelu  czêæ obiektowa by³a modelowana
z u¿yciem UML, natomiast warstwa danych przy u¿yciu ERD. Czêsto zachodzi potrzeba
prezentacji w warstwie biznesowej danych z relacyjnego modelu  potrzebne jest zatem
dostarczenie odpowiedniego mapowania (rys. 2), co powoduje oczywicie zwiêkszenie nak³adu, czasu oraz jest potencjalnym ród³em b³êdów.

Rys. 2. Mapowanie pomiêdzy jêzykiem programowania a systemem relacyjnym

Wprawdzie mapowanie przedstawione na rysunku 2 jest czêciowo robione przez platformy developerskie, jednak nie likwiduje to potrzeby tworzenia dwóch modeli  obiektowego dla aplikacji i relacyjnego dla danych. Konsekwencj¹ tego jest to, ¿e w dalszym ci¹gu
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w warstwie aplikacji jednemu obiektowi odpowiada kilka po³¹czonych tabel z warstwy danych.
Czêciowym rozwi¹zaniem takich problemów mo¿e byæ pos³ugiwanie siê w warstwie
danych obiektow¹ baz¹ danych lub systemami hybrydowymi  jednak jak wspomniano, nie
s¹ one tak popularne i efektywne jak systemy relacyjne. Przewaga systemów relacyjnych
jest osi¹gana dziêki:
 silnym fundamentom matematycznym (logika);
 jêzykowi SQL, który jest prosty, potê¿ny i bardzo popularny;
 OLTP  przetwarzaniu transakcji on-line.
Dodatkowo istniej¹ czynniki ekonomiczne, które sprawiaj¹, ¿e jeszcze przez d³ugie
lata systemy relacyjne bêd¹ tworzone. Wszystko to sprawia, ¿e jest silna potrzeba tworzenia
metod pozwalaj¹cych na generacjê danych relacyjnych z modelu aplikacyjnego.
Poniewa¿ UML jest w³aciwie przemys³owym standardem, oczywiste zatem jest, ¿e
du¿a czêæ badañ powinna koncentrowaæ siê na transformacji modelu UML do postaci
systemu relacyjnego. Jednym z najwa¿niejszych diagramów UML jest diagram klas  zawiera on klasy, dziêki którym póniej tworzone s¹ obiekty reprezentuj¹ce rzeczywistoæ
 one z kolei powinny byæ mapowane do postaci tabel relacyjnych. W zwi¹zku z tym,
dotychczasowe badania [3, 5] skupiaj¹ siê na metodach generowania tabel na podstawie
informacji dostarczanych przez klasy. Generalne zasady, jakie wynikaj¹ z tych badañ, dotycz¹ce transformacji klasy z modelu konceptualnego do tabeli z modelu logicznego s¹ nastêpuj¹ce:
R1. Ka¿da klasa z modelu konceptualnego jest transformowana do tabeli relacyjnej
o tej samej nazwie.
R2. Atrybut klasy jest transformowany do kolumny tabeli o tej samej nazwie (jeli jest
mo¿liwe mapowanie od typu atrybutu do typu kolumny).
R3. Tabeli zostaje przypisany klucz g³ówny ze zbioru kluczy kandyduj¹cych, które
powinny byæ brane pod uwagê przy modelowaniu konceptualnym. Klucze niewybrane jako klucz g³ówny powinny spe³niaæ wiêzy SQL: UNIQUE.
R4. Binarna asocjacja typu wiele-do-wielu jest transformowana do relacyjnej tabeli.
Klucz g³ówny tej tabeli sk³ada siê z kluczy g³ównych tabel powsta³ych z transformacji klas wchodz¹cych w sk³ad asocjacji.
R5. Generalizacja jest reprezentowana jako klucz obcy (który jest równoczenie kluczem g³ównym  jego wartoæ identyfikuje jednoznacznie rekord w tabeli reprezentuj¹cej nadklasê).
Istniej¹ jednak jeszcze alternatywne sposoby odwzorowania generalizacji:
R5b. Tworzenie osobnych tabeli dla ka¿dej nadklasy i klasy potomnej.
R5c. Tworzenie osobnej tabeli tylko dla klas potomnych.
R5d. Tworzenie jednej tabeli dla ca³ej hierarchii klas.
Ka¿de z tych podejæ ma pewne wady polegaj¹ce miêdzy innymi na wprowadzaniu
redundantnych danych do tabel.
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Sposoby generowania tabel relacyjnych z klas modelu obiektowym by³y ju¿ zdefiniowane dla UML w wersji 1.x. W kontekcie nowej wersji jêzyka zaproponowane kilka ciekawych rozszerzeñ przedstawionego sposobu transformacji. Rozszerzenia te wykorzystuj¹
nowe cechy jêzyka takie jak power-types (nie ma jeszcze przyjêtego odpowiednika polskiego tego pojêcia), nowe specyfikatory koñców asocjacji ({set},{bag},{list})) oraz rozszerzenie pojêcia generalizacji o jej typy [6]:
{disjoint}  dowolny obiekt nadklasy mo¿e byæ instancj¹ co najwy¿ej jednej podklasy,
{overlapping}  dowolny obiekt nadklasy mo¿e byæ instancj¹ dwóch lub wiêcej podklas,
{complete}  ka¿dy obiekt nadklasy musi byæ instancj¹ przynajmniej jednej podklasy,
{incomplete}  dowolny obiekt nadklasy mo¿e nie byæ instancj¹ dowolnej podklasy.
Bazuj¹c na tych w³aciwociach zaproponowane zosta³y nowe regu³y transformacji [3]. Rozwa¿aj¹c typ asocjacji {bag}, regu³ê R4 mo¿na zmodyfikowaæ nastêpuj¹co:
S1. Asocjacja binarna wiele-do-wielu jest transformowana do tabeli relacyjnej. Kluczem g³ównym tej tabeli jest sztuczny klucz a kluczami obcymi s¹ klucze g³ówne
tabel reprezentuj¹cych klasy z koñców asocjacji.
Transformacja generalizacji zale¿y teraz od modyfikatorów. Najciekawsze s¹ w³aciwoci: {complete}, {incomplete, overlapping}, {incomplete, disjoint}, {complete, overlapping}, {complete, disjoint}, a regu³y transformacji dla nich s¹ nastêpuj¹ce:
S2. Nadklasa z jedn¹ podklas¹ i w³aciwoci¹ {complete} jest reprezentowana przez
jedn¹ tabelê, której kolumny stanowi¹ atrybuty obydwu klas.
S3. Nadklasa z wieloma podklasami i w³aciwoci¹ {incomplete, overlapping} jest
transformowana zgodnie z regu³¹ R5  osobna tabela dla ka¿dej podklasy. Wszystkie te tabele powinny mieæ taki sam klucz g³ówny.
S4. Nadklasa z wieloma podklasami i w³aciwoci¹ {incomplete, disjoint}, jak wy¿ej
z dodatkow¹ w³aciwoci¹: zbiór wartoci kluczy g³ównych tabel dla ró¿nych
podklas musi byæ roz³¹czny.
S5. Transformacja nadklasy z wieloma klasami potomnymi i w³aciwoci¹ {complete,
disjoint}zale¿y od tego czy podklasa jest powi¹zana z innymi klasami. Jeli nie
jest  wtedy stosowana jest regu³a S2 z dodatkowym warunkiem: zbiór wartoci
kluczy g³ównych reprezentuj¹cych ró¿ne podklasy musi byæ roz³¹czny. W innych
przypadkach stosuje siê regu³ê S4 z dodatkowym warunkiem: ka¿dy wiersz w tabeli reprezentuj¹cy nadklasê jest referencjonowany dok³adnie przez jeden klucz
obcy jednej z tabel reprezentuj¹cych podklasê [3].
Jak widaæ, pewne regu³y transformacji zosta³y zaproponowane ju¿ dla UML 1.x (regu³y R1R4), a nastêpnie dodane zosta³y pewne szczegó³y bazuj¹ce na nowych cechach UML
2.0 (regu³y S1S5). W rozdziale 3 autor proponuje kolejne regu³y bazuj¹ce na diagramach
czynnoci, które bior¹ pod uwagê dynamiczne aspekty dzia³ania systemu.
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3. Modelowanie zachowania
3.1. Symbole na diagramach czynnoci
Diagramy czynnoci posiadaj¹ symbol decyzyjny, który umo¿liwia modelowania z³o¿onych algorytmów za ich pomoc¹. Inne symbole, które pojawiaj¹ siê na tych diagramach to:
 symbol czynnoci reprezentowany przez prostok¹t z zaokr¹glonymi rogami;
 symbol sygna³u  kiedy czynnoæ wi¹¿e siê z wys³aniem lub odebraniem sygna³u, wtedy nazywana jest sygna³em (signal);
 rozwidlenie i z³¹czenie  do modelowania czynnoci wspó³bie¿nych;
 aktywnoæ pocz¹tkowa i koñcowa

3.2. Regu³y transformacji
Jak wspomniano w rozdziale 2, klasy s¹ transformowane do relacyjnych tabel natomiast atrybuty do kolumn. Jednak klasy zawieraj¹ oprócz atrybutów tez metody, dla których nie dostarczono ¿adnej transformacji. Najbardziej intuicyjn¹ transformacj¹ jest transformacja ich do procedur wbudowanych i/lub funkcji, poniewa¿ zarówno procedury wbudowane, jak i metody s³u¿¹ do wykonywania operacji na danych. Jedynym problemem jest
ich zakres: metody s¹ zwi¹zane z klas¹, natomiast procedury wbudowane z ca³ym systemem, a nie z pojedyncz¹ tabel¹. Aby zapobiec zatem konfliktom nazw (metody ró¿nych
klas mog¹ siê nazywaæ tak samo), autor proponuje prefiksowanie nazwy procedury nazw¹
tabeli/klasy. Zatem nowa regu³a mog³a by wygl¹daæ nastêpuj¹co:
R6. Metody klasy s¹ transformowane do procedur wbudowanych przy czym nazwa
procedury to nazwa metody poprzedzona nazw¹ klasy ze znakiem podkrelenia.
Diagram klas 
sygnatury metod

Diagram czynnoci
dla
metody 1

Diagram tekstowy
dla
Czynnoci 1

...

Diagram tekstowy
dla
Czynnoci M

Procedura
wbudowana
dla metody 1

Diagram czynnoci
dla
metody N

Diagram tekstowy
dla
Czynnoci 1

...

Diagram tekstowy
dla
Czynnoci K

Procedura
wbudowana
dla metody N

Rys. 3. Generowanie kodu SQL z diagramów czynnoci
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Aby modelowaæ cia³o operacji, mo¿na siê pos³u¿yæ diagramami czynnoci, na podstawie
których póniej mo¿e zostaæ wygenerowany kod SQL. Innymi s³owy, mo¿na wprowadziæ
dodatkow¹ warstwê abstrakcji pomiêdzy sygnaturê operacji z diagramu klas a wykonywalny
kod aplikacji, który bazuje na diagramach czynnoci. Dziêki temu model staje siê bardziej
czytelny i u³atwione jest przejcie od projektu konceptualnego do fizycznej implementacji.
Autorowi nie s¹ znane ¿adne nowoczesne narzêdzia CASE, które umo¿liwia³yby generowanie kodu proceduralnego w SQL (wiêkszoæ narzêdzi ma mo¿liwoæ generowania
kodu w popularnych jêzykach programowania takich jak Java czy C++)  oczywicie
transformacja taka jest bardziej z³o¿ona od transformacji do jêzyka obiektowego. W zwi¹zku z tym mo¿na zaproponowaæ ominiêcie tego problemu bazuj¹ce na diagramach tekstowych. Diagram taki mo¿e zawieraæ dowolny tekst, w tym kod SQL i powinien byæ kojarzony z ka¿d¹ czynnoci¹ na diagramie (rys. 3).

4. Przyk³ad
Omawiana metodologia zostanie zastosowana do prostego systemu forum dyskusyjnego dla zarejestrowanych u¿ytkowników. Ka¿dy u¿ytkownik jest opisany poprzez nastêpuj¹ce atrybuty: imiê, nazwisko, login, has³o. Natomiast ka¿dy post poprzez: tytu³, datê wys³ania, autora, zawartoæ oraz informacjê o tym, na jaki post jest odpowiedzi¹, je¿eli nie jest
nowym w¹tkiem (ka¿dy post mo¿e mieæ wiele odpowiedzi natomiast sam mo¿e byæ oczywicie odpowiedzi¹ na tylko jeden post macierzysty).
Przyk³adowy system mo¿e zostaæ zamodelowany na diagramie klas przedstawionym
na rysunku 4.
Author
authorID: Integer
firstName: String
lastName: String
login: String
password: String
addAuthor(id: Integer, aLName : String, aFName : String, aLogin : String, aPassword : String): Boolean
0..*

author

PostAuthor
1

post

Post
postID : Integer
postTitle: String
postDate:Time
postContent: String
author: Author[1]
postParent: Post[1]

Post
postParent postChild
1

Parent

addPost ( id : Integer, authorID : Integer, d : Time, cont : String, tit : String)
getNrOfAncestors ( id : Integer)

Rys. 4. Forum dyskusyjne  diagram klas

0..*

postID: Integer
postTitle: String
postDate:Time
postContent: String
author: Author[1]
postParent: Post[1]
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Stosuj¹c dla tego diagramu omówione regu³y transformacji, mo¿na wygenerowaæ nastêpuj¹cy kod SQL tworz¹cy schemat bazy danych:
CREATE TABLE Author (
authorID INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
firstName VARCHAR(45),
lastName VARCHAR(45),
login VARCHAR(45),
password VARCHAR(45),
PRIMARY KEY(authorID)
);
CREATE TABLE Post (
postID INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
parentID INTEGER UNSIGNED,
authorID INTEGER UNSIGNED,
postTitle VARCHAR(255),
postContent TEXT,
PRIMARY KEY(postID),
INDEX Post_FKIndex1(authorID),
INDEX Post_FKIndex2(parentID),
FOREIGN KEY(authorID)
REFERENCES Author(authorID)
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE SET NULL,
FOREIGN KEY(parentID)
REFERENCES Post(postID)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

Transformacja ta jest dosyæ prosta i szeroko omawiana w literaturze. Jednak diagram
klas z rysunku 4 niesie ze sob¹ wiêcej informacji.  definiuje przynajmniej trzy operacje:
dwie proste do dodawania autora i posta oraz jedn¹ bardziej z³o¿on¹ do pobierania liczby
odpowiedzi na podanego posta. Operacja addAuthor odpowiada za dodanie nowego autora
do systemu i zwraca true w przypadku powodzenia i false w przypadku przeciwnym. Sekwencyjne kroki tego procesu mo¿na opisaæ tak:
1. zdefiniuj obs³ugê jakichkolwiek wyj¹tków, które mog¹ wyst¹piæ;
2. wykonaj insert na tabeli relacyjnej;
3. zwróæ true, jeli insert siê uda³, i false, jeli nie lub wyst¹pi³y wyj¹tki.
Przyk³adowy diagram czynnoci dla tego procesu przedstawia rysunek 5.
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Define handler for SQL exception

SQL Insert Author

Wyst¹pienie wyj¹tku

Success

Failure

Rys. 5. Diagram czynnoci dla dodania nowego autora

Rysunek ten jest czytelny i ³atwy dorozumienia. Chcielibymy jednak mieæ mo¿liwoæ
generowania kodu SQL z tego diagramu. Opisana przez autora metodologia polega na dodaniu do ka¿dej czynnoci diagramu tekstowego z kodem SQL. Zatem diagram dla czynnoci Define_handler_for_sql_exception móg³by zawieraæ taki kod:
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
select «Can not add author»;
SET success = false;
END;

Natomiast dla aktywnoci activity SQL_Insert_Author nastêpuj¹cy:
INSERT INTO Author(authorID, firstName, lastName, login, password)
VALUES
(id, fname, lname, login, pass);
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W koñcu kod dla aktywnoci Success:
SET success = true;
select «Author added»;

Aby wygenerowaæ z tego diagramu pe³ny kod procedury powinnimy przetwarzaæ
czynnoci w kolejnoci, w jakiej pojawiaj¹ siê na diagramie  przetwarzanie takie polega na
konkatenowaniu kodu z kolejnych diagramów tekstowych. Zatem pe³en kod procedury (sygnatura jest generowana na podstawie sygnatury metody z diagramu klas – dodany zostaje
tylko prefiks z nazw¹ tabeli) mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co (dialekt DB2):
CREATE PROCEDURE Author_addAuthor (id INT, fname VARCHAR(45),
lname VARCHAR(45), login VARCHAR(45), pass VARCHAR(45), OUT
success Boolean)
BEGIN
#Activity: DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
select «Can not add author»;
SET success = false;
END;
#Acitivity END
#Activity: SQL_Insert_Author
INSERT INTO Author(authorID, firstName, lastName, login,
password) VALUES (id, fname, lname, login, pass);
#Acitivity END
#Activity: Success
SET success = true;
select «Author added»;
#Acitivity END
END;

Jak widaæ, dodatkowym wyjciem, jakie powinno byæ generowane przez narzêdzie
CASE, s¹ komentarze informuj¹ce o tym gdzie siê zaczyna, a gdzie koñczy dana aktywnoæ/czynnoæ. Przedstawiona metoda jest elegancka i pozwala szybko zrozumieæ kod SQL
reprezentuj¹cy nawet bardzo z³o¿one algorytmy. Kolejny przyk³ad reprezentuje w³anie
bardziej z³o¿ony algorytm (z rekursj¹) pobierania liczby odpowiedzi na dany post (rys. 6).
Kod, który mo¿e zostaæ wygenerowany z takiego diagramu (je¿eli zostan¹ z ka¿d¹
czynnoci¹ skojarzone diagramy czynnoci) mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co:
CREATE PROCEDURE getNrOfAncestors (Post_ID INT, OUT nr INT)
BEGIN
#Activity: Define_cursor_for_direct_ancestors
DECLARE id, noMoreRows, children INT;
DECLARE cur_1 CURSOR FOR
SELECT postID, parentID FROM Post WHERE parentID=Post_ID;
#Activity END
#Activity: Define_handler_for_not_found
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DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET noMoreRows = 1;
#Activity END
#Activity: Open_Cursors
OPEN cur_1;
set nr = 0;
#Activity END
#LOOP
WHILE noMoreRows = 0 DO
#Activity: Get_Next_Child_Post
FETCH cur_1 INTO id;
set nr = nr + 1; #increment for current child
#Activity END
#Activity: Recursively_call_this_method…
call getNrOfAncestors (id, children);
set nr = nr + children; #increment for children of current child
#Activity END
END WHILE;
#LOOP END
#Activity: Return_result
CLOSE cur_1;
#Activity END
END;

Define_cursor_for_direct_ancestor

Define_handler_for_not_foun
d

Open_cursors

Cursor_Has_More_Row

[false]

Return_result

[true]

Get_next_child_post

Recursively_call_this_method_to_increment_return_valu

Rys. 6. Pobieranie liczby odpowiedzi na post  diagram czynnoci
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4.1. In¿ynieria wstecz
Jak wspomniano wczeniej, je¿eli narzêdzie CASE generuje odpowiednie komentarze
z informacj¹ o pocz¹tku i koñcu czynnoci, to umo¿liwia to in¿ynieriê wstecz.

5. Podsumowanie
W artykule zosta³o zaprezentowane podejcie integracji jêzyka UML z systemami relacyjnych baz danych. Zaprezentowana metoda pozwala na generowanie kodu SQL z diagramów UML (klas i czynnoci) definiuj¹cego nie tylko schemat bazy danych, ale równie¿
zachowanie systemu: algorytmy i operacje na danych.
Dalsze badania powinny siê skupiæ na:
 dodaniu do istniej¹cych wybranych narzêdzi CASE funkcjonalnoci pozwalaj¹cej na
generowanie kodu SQL bezporednio z diagramów czynnoci,
 u¿yciu innych typów diagramów do transformacji  np. diagramów stanów wspomagaj¹cych diagramy czynnoci przy modelowaniu operacji.
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