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STRESZCZENIE 

Celem pracy było zapoznanie się z mechanizmami generacji kodu, a następnie 

zbudowanie generatora kodu Ruby pobierającego informacje z diagramów klas UML. 

W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z generacją kodu, a także 

omówiono korzyści z jej stosowania. Następnie przedstawione zostały szczegóły 

implementacji generatora oraz sposób utworzenia kodu dla poszczególnych konstrukcji 

UML. Dla zademonstrowania możliwości zbudowanego narzędzia, wygenerowany został 

kod dla przykładowego diagramu klas. W celu oceny wyników generatora Ruby, rezultaty 

jego działania porównano z wynikami wybranego generatora kodu Java. 

 

Słowa kluczowe: generacja kodu, Ruby, diagramy klas UML, format XMI 

 

 

 

 

 

 

RUBY  CODE  GENERATION  BASED  ON  UML  CLASS  DIAGRAMS 

In scope of this thesis code generation mechanism was analyzed and a tool which 

allows performing Ruby code generation based on information contained on UML class 

diagrams was developed. 

 This thesis presents the basic concepts of code generation process and the possible 

benefits of its use. Then details of Ruby code generation tool and the way how individual 

class diagram cases are transformed into Ruby code were presented. For demonstration 

purposes, sample class diagram was prepared and Ruby code generation was executed on 

it. To evaluate the developed solution, the results of the Ruby code generation were 

compared with the results obtained using chosen Java code generator. 

 

Keywords: code generation, Ruby, UML class diagrams, XMI format 
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1. Wstęp 

 

Gwałtowny rozwój technologii oraz rosnący stopień skomplikowania systemów 

informatycznych powodują, że wytwarzanie oprogramowania staje się procesem coraz 

bardziej złożonym. Nowo powstające aplikacje muszą mieć możliwość współpracy z już 

istniejącymi, starszymi systemami. Jednocześnie często składają się one z bardzo wielu 

oddzielnych komponentów, działających na różnych platformach sprzętowo-

programowych. Tworzenie tak skomplikowanych systemów informatycznych wymaga 

zaangażowania dużych zespołów programistów, stosowania standardów opisujących cechy 

systemu w sposób niezależny od późniejszej implementacji oraz używania narzędzi 

umożliwiających automatyzację pracy. 

Grupa OMG zaproponowała podejście wspierające rozwiązanie przedstawionych 

problemów – inżynierię oprogramowania opartą na modelu (ang. Model Driven 

Engineering, MDE) [6]. MDE opisuje kompletny cykl wytwarzania systemu 

informatycznego, poprzez tworzenie kolejnych, opisujących go modelów. Każdy kolejny 

model opisuje aplikację na coraz to większym poziomie szczegółowości (począwszy od 

biznesowego opisu wymagań i założeń systemu aż po implementację z użyciem konkretnej 

technologii). Zapis odbywa się najczęściej przy użyciu zunifikowanego języka 

modelowania UML (ang. Unified Modeling Language) [5], [8], [11], rozwijanego także 

przez konsorcjum OMG. 

Zastosowanie programowania opartego na modelu, oprócz umożliwienia podziału 

wykonania poszczególnych etapów projektu pomiędzy różne zespoły, pozwala dodatkowo 

na przyspieszenie procesu wytwarzania oprogramowania. Możliwe jest bowiem 

zastosowanie narzędzi umożliwiających automatyczną transformację jednego modelu 

w drugi, np. generacji kodu źródłowego na podstawie diagramów UML. Transformacja 

taka umożliwia automatyczne utworzenie szkieletu aplikacji, który następnie uzupełniany 

jest o bardziej złożone fragmenty kodu, co pozwala w znaczny sposób zmniejszyć ilość 

pracy wykonywanej przez programistów. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie rozwiązania służącego do transformacji 

pomiędzy modelami opisującymi tworzony system - automatycznego generowania kodu 

źródłowego z informacji zawartych na diagramach klas UML dla języka programowania 

Ruby [4], [7], [10], [24]. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi służących do tworzenia 
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diagramów klas UML oraz przekształcania ich w gotowy kod źródłowy takich języków 

jak: C++, Java czy C# [14], [16], [17], [19]. Narzędzia te nie umożliwiają jednak generacji 

kodu dla języka Ruby. Z uwagi na rosnącą popularność tego języka oraz fakt, że nie 

zostało jeszcze stworzonych dla niego tak wiele narzędzi jak dla innych, podobnych 

języków wysokiego poziomu, opracowany generator kodu ma szansę zyskać 

zainteresowanie programistów. 

W celu przybliżenia języka Ruby w pierwszej części pracy umieszczona została 

prezentacja języka oraz jego właściwości. Szczególnie dokładnie opisane zostały cechy, 

które mają znaczenie w kontekście generacji kodu: obiektowość, brak deklaracji typów 

danych, dynamiczne możliwości języka oraz wysoka produktywność programowania. 

W kolejnym rozdziale opisano utworzony generator kodu. Na początku przedstawione 

zostały wymagania, które postawione zostały systemowi, a następnie pokazana została 

architektura opracowanego rozwiązania. Szczegółowy opis poszczególnych modułów 

generatora przedstawiony został w kolejnym rozdziale pracy. Omówione zostały m.in. 

sposób wczytania informacji zawartych na diagramie klas, model danych przechowujący 

wczytane dane oraz sposób generacji kodu dla poszczególnych konstrukcji UML. 

W rozdziale piątym zamieszczono przykład aplikacji wygenerowanej na podstawie 

diagramu klas opisującego systemu zarządzania uczelnią. Na podstawie wygenerowanego 

kodu przedstawione zostały możliwości narzędzia – pokazano, jak duża część aplikacji 

została utworzona w sposób automatyczny, a które fragmenty należało uzupełnić po fazie 

generacji kodu. W końcowej część pracy zawarto podsumowanie przedstawionych 

wcześniej informacji oraz przedstawiono możliwości rozwoju narzędzia. 
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2. Podstawowe informacje o języku Ruby 

 

Ruby [4], [7], [10], [24] to interpretowany, w pełni obiektowy, dynamiczny język 

programowania, który powstał w Japonii na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jego twórcy 

inspirowali się językami Lisp, Smalltalk i Perl, ale jego gramatyka jest łatwa do 

zrozumienia także dla programistów C, C++ i Java. Ruby to język w pełni obiektowy, ale 

może również służyć do programowania proceduralnego i funkcjonalnego. 

Rozpoczęcie prac nad językiem Ruby datuje się na początek lat 90. ubiegłego 

wieku. Pierwsze informacje o prowadzeniu prac nad Ruby przez autora języka - Yukihiro 

Matsumoto pojawiły się 24 lutego 1993 r. Pierwsza, nieukończona wersja języka, 

oznaczona wersją 0.95 pojawiła się już 21 grudnia 1995 r., natomiast w pełni gotowa 

wersja Ruby 1.0 została wydana ponad rok później – 25 grudnia 1996 r. Ruby bardzo 

szybko zaczął zyskiwać popularność w kraju swego twórcy – Japonii, a następnie 

w Stanach Zjednoczonych. 

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju i zwiększenia popularności 

języka Ruby było opracowanie w 2004 r. przez grupę programistów pod kierownictwem 

Davida Heinemeiera Hanssona platformy Ruby On Rails, przeznaczonej do tworzenia 

aplikacji internetowych. Ruby On Rails stał się niewątpliwie najbardziej popularnym 

zastosowaniem Ruby i przyczynił się w znacznym stopniu do wzrostu popularności języka, 

w którym został stworzony. 

Obecnie Ruby zyskuje coraz większą popularność wśród programistów na całym 

świecie oraz wielkich firm wytwarzających oprogramowanie, takich jak: Sun 

Microsystems oraz Microsoft, które to opracowały w ostatnich latach własne 

implementacje języka Ruby. 

W następnych rozdziałach opisane zostały cechy języka Ruby, których 

uwzględnienie było kluczowe podczas tworzenia generatora kodu: 

1. obiektowość w Ruby, 

2. obsługa typów, 

3. dynamiczne właściwości języka Ruby, 

4. produktywność programowania. 
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Dokładny opis języka Ruby, jego składni i możliwości można znaleźć w pozycjach 

bibliografii [4], [7], [10], [24], a także w pracy inżynierskiej pt. „Zastosowania języka 

programowania Ruby” [1] gdzie przedstawiony został język programowania oraz jego 

zastosowania. 

2.1. Obiektowość 

Język Ruby jest językiem w pełni obiektowym i zawiera typowe mechanizmy, 

charakterystyczne dla tego rodzaju języków programowania. Każda wartość (wliczając 

najprostsze literały liczbowe, łańcuchy, wartości logiczne true i false oraz słowo 

kluczowe nil oznaczające brak wartości) występująca w kodzie jest obiektem, a operacje 

na tych danych możemy wykonać wywołując odpowiednie metody.  

Język Ruby jest bardzo restrykcyjny w kwestii hermetyzacji obiektów, czyli 

ukrywania atrybutów obiektów tak, aby były one dostępne i modyfikowane jedynie za 

pomocą utworzonych do tego celu metod [10]. W Ruby nie ma żadnej możliwości 

bezpośredniego dostępu do pól obiektu z zewnątrz. Wszystkie atrybuty egzemplarza są 

zmiennymi prywatnymi i każda operacja dostępu lub modyfikacji musi odbywać się za 

pośrednictwem odpowiedniej metody dostępowej. Analizując kod napisany w Ruby można 

spotkać się z instrukcjami, które sprawiają wrażenie naruszenia zasad hermetyzacji 

danych. Na wydruku 1 przedstawiony został fragment kodu Ruby demonstrujący taką 

sytuację.  

 

class Person 

  def initialize(name) 

    @name = name 

  end 

 

  #metoda dostępowa 

  def name 

    return @name; 

  end 

 

  #metoda modyfikująca 

  def name=(value) 

    @name=value; 

  end 

end 

 

p = Person.new("Marcin") 

puts(p.name); #pobranie wartości za pomocą metody dostępowej 

p.name="Jakub"; #wywołanie metody modyfikującej 

puts(p.name); 

Wydruk 1 Hermetyzacja danych w Ruby [1] 
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Instrukcja p.name wygląda na bezpośredni dostęp do pola obiektu p klasy Person, co 

naruszałoby założenia hermetyzacji danych. W rzeczywistości sytuacja taka nie ma 

miejsca, gdyż w celu dostępu do pola name wywoływane są metody o takiej samej 

nazwie: dostępowa i modyfikująca zaimplementowane w definicji klasy. Użycie nawiasów 

w wywołaniach metod w języku Ruby jest opcjonalne i szczególnie w przypadkach, gdy 

wywoływane metody nie posiadają żadnych argumentów są opuszczane. Tworzenie metod 

dostępowych i modyfikujących jest czynnością tak powszechną, że Ruby udostępnia 

automatyczny sposób ich tworzenia. Służą do tego metody attr_reader 

i attr_accessor, które mogą być użyte w definicji każdej klasy. Obydwie metody 

mogą przyjmować dowolną ilość argumentów identyfikujących nazwy atrybutów, dla 

których mają wygenerować odpowiednie metody dostępowe. Metoda attr_reader 

tworzy metodę służącą do odczytu danych, a attr_accessor dodatkowo generuje 

metodę umożliwiającą zmianę wartości. Klasa Person zdefiniowana w bardziej zwięzły 

sposób (udostępniająca te same funkcjonalności) przedstawiona została na wydruku 2. 

 

 

class Person 

  attr_accessor :name #Definicja metod dostępowych 

 

  def initialize(name) 

    @name = name 

  end 

end 

 
Wydruk 2 Automatyczna definicja metod dostępowych [1] 

 

Język Ruby, jak większość języków obiektowych, oferuje mechanizm 

dziedziczenia. Pozwala to na tworzenie nowych klas, bazujących na już istniejących, 

będących ich rozszerzonymi wersjami. Język Ruby nie posiada mechanizmu 

wielobazowego dziedziczenia, polegającego na tym, że klasa może dziedziczyć z kilku 

klas bazowych jednocześnie. Każda klasa utworzona w Ruby, oprócz klasy 

BasicObject, będącej korzeniem hierarchii klas, może mieć tylko jedną nadklasę 

i wiele podklas. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie klasy można przedstawić w postaci 

drzewa hierarchii klas. Na wydruku 3 przedstawiono składnię dziedziczenia na przykładzie 

klasy Person2 bazującej na utworzonej wcześniej klasie Person. 
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class Person2 < Person 

   attr_accessor :age 

  

   def initialize(name, age) 

     super(name) 

     @age = age 

   end 

 end 

 
Wydruk 3 Dziedziczenie [1] 

 

W celu dodania dziedziczenia do klasy Person2 należy użyć symbolu < oraz podać 

nazwę klasy nadrzędnej. Tak utworzona klasa Person2 posiada wszystkie właściwości 

klasy Person i dodatkowo zawiera atrybut przechowujący informację o wieku. 

Wywołanie metody super(), ma na celu wywołanie metody o takiej samej nazwie, jak 

bieżąca metoda, znajdującej się w klasie nadrzędnej – w opisywanej sytuacji jest to 

konstruktor initialize(). 

2.2. Typowanie obiektów 

Każdy obiekt w Ruby należy do pewnej ściśle określonej klasy, która pozostaje 

niezmieniona przez cały okres życia obiektu. Jednak w porównaniu do języków 

typowanych statycznie, takich jak: Java czy C++ programy napisane w Ruby nie zawierają 

deklaracji typów obiektów. Typy zmiennych tworzonych w programie, wartości zwracane 

przez metody oraz ich argumenty nie są deklarowane w sposób jawny. Pomimo to każdy 

obiekt w Ruby ma określony typ, gdzie klasa obiektu to jedynie część informacji. Typ 

obiektu oznacza bowiem pełen zestaw działań charakteryzujących ten obiekt, czyli zbiór 

metod, które udostępnia on do wywołania. Programując w języku dynamicznym dla 

programisty często nie jest najistotniejsza informacja o klasie danego obiektu bądź 

zestawie wszystkich określonych dla niego metod, lecz stwierdzenie czy na danym 

obiekcie można wywołać konkretną metodę. Rozpoznawanie typu obiektu w języku Ruby 

odbywa się nie na podstawie deklaracji, ale przez badanie metod udostępnionych przez 

dany obiekt. Koncentrowanie się na typach zamiast klasach obiektów określane jest 

w Ruby "kaczym typowaniem" (ang. duck typing). Technika ta wywodzi się 

z powiedzenia: „Jeśli coś chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to będzie traktowane jak 

kaczka” [7]. Kacze typowanie znajduje najczęściej zastosowanie podczas rzutowania 

typów i przeciążania operatorów, w którym do określenia, czy obiekt może stworzyć 
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wyrażenie z obiektem innego typu wykorzystywana jest odpowiednia metoda konwersji 

lub obsługi. 

2.3. Dynamiczne aspekty języka 

W języku Ruby podczas działania programu można wykonać wiele operacji często 

przeprowadzanych w innych językach na etapie kompilacji. Do tych operacji zalicza się 

rozszerzanie programu przez dodanie nowego kodu, rozszerzanie definicji klas, zmianę 

typów danych – wszystko podczas wykonywania programu. Zachowania takie, co prawda 

można emulować w kompilowanych językach programowania, jednak Ruby posiada 

wbudowane konstrukcje umożliwiające ich bezpośrednie wykorzystanie [7]. 

Dynamiczny charakter języka wykorzystywany jest często przez programistów do 

dodawania nowego kodu w trakcie wykonania programu. Kod taki może być podany przez 

użytkownika aplikacji lub wczytany z dodatkowych plików konfiguracyjnych, bazy 

danych, itd. Polecenia te wykonywane w ten sam sposób jak zwykłe instrukcje znajdujące 

się w kodzie źródłowym programu. Na wydruku 4 przedstawiono przykład kodu [10], 

w którym użytkownik w trakcie wykonania programu definiuje nazwę i ciało metody, 

która ma być dodana dynamicznie. 

 

 

puts "Podaj nazwe metody: " 

meth_name = gets 

puts "Podaj cialo metody: " 

code = gets 

 

#Konstrukcja łańcucha reprezentującego definicję metody 

method = "def #{meth_name}\n #{code}\n end" 

eval(method) #Dodanie definicji metody w czasie wykonania 

puts "Wywolanie metody #{meth_name}" 

eval(meth_name) #Wywołanie metody 

 
Wydruk 4 Definicja metody w czasie wykonania – program zaczerpnięty z [10] 

2.4. Produktywność programowania 

Język Ruby oferuje programiście szereg narzędzi, które w znacznym stopniu 

przyspieszają wytwarzanie oprogramowania i pomagają mu zwiększyć wydajność jego 

pracy. Jedną z głównych zasad, które przyświecały twórcy języka było przeświadczenie, że 

to komputer powinien pracować dla programisty, nigdy odwrotnie. Cechy języka 

wysokopoziomowego sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane operacje można 
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zrealizować w Ruby w stosunkowo niewielkiej liczbie linii kodu i krótszym czasie niż 

w językach niższego poziomu. Z tego względu Ruby idealnie nadaje się do tworzenia 

prototypów oprogramowania, np. w celu szybkiego zademonstrowania projektu aplikacji 

klientowi. 

W książce „From Java To Ruby” Bruce Tate [24] przedstawia ten sam program 

napisany w Ruby i Javie, którego zadaniem jest obliczenie i wypisanie dziesięciu 

pierwszych liczb ciągu Fibonacciego. 

 

 

x, y = 0, 1 

10.times do 

  puts y 

  x, y = y, x + y 

end 

 

Wydruk 5 Liczby Fibonacciego – Ruby [24] 

 

 

class Fib { 

  public static void main (String args[]) { 

    int x = 0; 

    int y = 1; 

    int total = 1; 

    for(int i=0; i<10; i++) { 

      System.out.println(total); 

      total = x + y; 

      x = y; 

      y = total; 

    } 

  } 

} 

 

Wydruk 6 Liczby Fibonacciego – Java [24] 

 

Przedstawione na wydrukach 5 i 6 przykłady w znakomity sposób przedstawiają zwięzłość 

Ruby, nawet w porównaniu do innego wysokopoziomowego języka, jakim jest Java. 

Pomimo zwięzłej składni kod napisany w Ruby nie traci na czytelności i jest zrozumiały, 

nawet dla początkujących programistów tego języka.  

 

Bruce Tate w [24] wskazuje cechy, które według niego sprawiają, że Ruby jest 

bardziej produktywny od Javy: 

 występowanie bloków – redukuje powtarzający się kod pojawiający się w pracy 

z listami, plikami czy bazami danych; 
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 podejście czysto obiektowe – sprawia, że występuje mniej okazji do popełnienia 

błędów, a kod jest bardziej czytelny. W Javie natomiast istnieje wiele 

„prymitywów” nie będących obiektami; 

 opcjonalność parametrów – Ruby pozwala na tworzenie metod pobierających 

dowolną liczbę parametrów, zawartych w postaci tablicy mieszającej. Pozwala to 

programistom na utworzenie wielu różnych opcji wywołań tej samej metody; 

 otwarte klasy – pozwalają na łatwe rozszerzanie i testowanie napisanego kodu; 

 dynamiczne możliwości języka – pozwalają na modyfikację kodu w czasie 

wykonania programu. 

 

Z racji, że Ruby jest językiem dynamicznym i w pełni interpretowanym programy 

napisane przy jego użyciu są wolniejsze od analogicznych programów napisanych 

w C, C++ czy Java. Dhananjay Nene przedstawia w artykule internetowym [13] 

porównanie wydajności Ruby z innymi językami. Zaimplementował w tym celu wersje 

tego samego programu dla kilku najpopularniejszych języków programowania i zmierzył 

czasy potrzebne każdemu z programów na wykonanie pojedynczej iteracji algorytmu. 

Wyniki testów przedstawione zostały w tabeli 1. 

 

Tabela 1 Porównanie wydajności Ruby, Javy, C++ i Python [13] 

Język Rozmiar kodu (w liniach) Czas potrzebny na iterację (w ms) 

Java 86 1.6 

C++ 124 ~0 

Ruby 1.9 63 89 

 

Efekty pomiarów potwierdziły, że programy napisane w języku Ruby są krótsze pod 

względem linii kodu – 63 linie, jednak ze względu na charakter języka program jest 

znacznie wolniejszy od tej samej aplikacji napisanej w Javie czy C++. 
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3. Generator kodu Ruby 

 

Celem pracy było stworzenie rozwiązania umożliwiającego automatyczną 

generację kodu źródłowego języka Ruby z informacji zawartych na diagramach klas UML. 

W niniejszym rozdziale omówione zostały ogólne informacje dotyczące opracowanego 

rozwiązania. W pierwszej części rozdziału przedstawiono wymagania, które powinien 

spełniać generator kodu Ruby, a następnie omówiono architekturę rozwiązania 

z wyszczególnieniem modułów aplikacji realizujących poszczególne zadania.  

3.1. Wymagania 

W tabeli 2 przedstawiono wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne generatora 

kodu Ruby. 

 

Tabela 2 Wymagania generatora kodu Ruby 

Id Wymaganie Opis 

Wymagania funkcjonalne 

1 

Wczytanie informacji 

przedstawionych na 

diagramie klas 

System powinien umożliwiać wyczytanie utworzonego przez 

użytkownika diagramu klas w celu późniejszej generacji kodu 

na jego podstawie. 

2 Obsługa formatu XMI 
System powinien umożliwiać wczytanie informacji zawartych 

w plikach w formacie XMI 2.1.  

3 

Wykrywanie konstrukcji 

UML niezgodnych ze 

składnią Ruby 

System powinien sprawdzać poprawność wczytanych 

diagramów klas pod kątem generacji kodu języka Ruby       

(np. wystąpienie wielokrotnego dziedziczenia niedozwolonego 

w Ruby). W przypadku wykrycia niepoprawnych konstrukcji 

generator powinien poinformować o ich wystąpieniu. 

4 Generowanie kodu Ruby 
System powinien umożliwiać wygenerowanie definicji klas 

w języku Ruby dla wczytanego diagramu klas. 

5 
Generowanie metod 

dostępowych 

System powinien umożliwiać wygenerowanie metod 

dostępowych dla utworzonych atrybutów. 

6 
Generowanie dodatkowych 

metod asocjacyjnych 

System powinien umożliwiać wygenerowanie dodatkowych 

metod tworzonych dla każdej, występującej na diagramie klas 

asocjacji. 
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7 
Wprowadzenie ustawień 

generacji kodu 

System powinien umożliwiać ustawienie opcji generacji kodu 

takich jak: ścieżka pliku źródłowego XMI, ścieżka folderu 

docelowego, generacja metod dostępowych/asocjacyjnych czy 

generacja kodu na podstawie komentarzy utworzonych na 

diagramie klas. 

Wymagania niefunkcjonalne 

8 Zgodność z Ruby 1.9.1 
System powinien generować poprawny kod Ruby 

w najnowszej ukończonej wersji języka 1.9.1. 

9 
Czytelność i przejrzystość 

generowanego kodu 

Wygenerowany kod Ruby powinien być zgodny z konwencją 

przyjętą przez programistów tego języka (odpowiednie 

małe/duże litery, identyfikatory). Ponadto kod powinien być 

przedstawiony w czytelny sposób - uwzględnione powinny 

być przejścia do nowych linii, odpowiednie wcięcia kodu 

i komentarze. 

10 
Intuicyjność wprowadzenia 

ustawień generacji kodu 

System powinien oferować intuicyjny sposób ustawienia 

poszczególnych opcji procesu generacji kodu. 

11 
Weryfikacja 

wprowadzonych ustawień 

System powinien weryfikować poprawność ustawień 

generacji kodu, np. istnienie wejściowego pliku XMI czy 

katalogu docelowego. 
 

3.2. Architektura rozwiązania 

Na rysunku 1 przedstawiona została architektura rozwiązania służącego do 

generacji kodu Ruby z diagramów klas UML. Rozwiązanie składa się z osobnych 

modułów, które służą do wykonywania poszczególnych zadań programu. 

Pierwszym krokiem jest utworzenie diagramu klas, który będzie źródłem dla 

generatora kodu. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi umożliwiających utworzenie 

tego typu diagramów UML i zapisanie ich w formacie XMI 2.1 [14], [15], [16], [17], [18], 

[19]. Diagramy klas utworzone na potrzeby niniejszej pracy zostały przygotowane 

w środowisku IBM Rational Software Architect [17]. Utworzony model UML, 

wyeksportowany do formatu XMI może zostać wczytany przez generator kodu Ruby. Za 

wczytanie XMI i wyodrębnienie z niego niezbędnych informacji dotyczących diagramu 

klas odpowiada pierwszy moduł programu – czytnik plików XMI. Wczytane informacje 

o diagramie przechowywane są (w zależności od fazy wykonania generacji kodu) w dwóch 

różniących się modelach danych – modelu tymczasowym oraz końcowym. Przekształcenie 

modelu polega m.in. na wyznaczeniu dodatkowych informacji o asocjacjach pomiędzy 
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klasami (w formacie XMI informacje o asocjacji rozproszone są w różnych fragmentach 

pliku – podczas przekształcenia informacje te łączone są ze sobą) i dołączeniu metod 

dodatkowych zdefiniowanych dla poszczególnych typów asocjacji. Model danych, 

przechowujący wszystkie niezbędne informacje o przetwarzanym diagramie klas, jest 

podstawą dla ostatniej fazy programu – generacji kodu Ruby. Generator przetwarza każdy 

element modelu danych według ustalonej kolejności, tworząc definicje poszczególnych 

klas zgodnie ze składnią języka. Definicje dodatkowych metod asocjacyjnych generowane 

są na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów metod, zapisanych w plikach 

konfiguracyjnych. Ostatecznie generator tworzy zestaw plików Ruby we wskazanym przez 

użytkownika folderze i zapisuje w nich wygenerowane definicje klas. 

 

Architektura rozwiązania

Kod Ruby

Rational Software 

Architect

XMI 2.1

eksport

Środowisko modelowania UML

Czytnik XMI

Tymczasowy model 

danych

Model danych

Generator kodu

Przekształcenie modelu

import

Generator Ruby

Lista metod 

asocjacyjnych

Szablony metod 

asocjacyjnych

Pliki konfiguracyjne

GUI
Ustawienia 

generacji

 

Rysunek 1 Architektura generatora kodu Ruby 
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4. Szczegóły implementacji modułów generatora 

 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat sposobu 

utworzenia poszczególnych komponentów generatora. W pierwszej części omówiono 

sposób przygotowania informacji będących źródłem dla generatora kodu Ruby oraz 

procedurę ich wczytania do narzędzia. Następnie opisany został model danych, służący 

przechowaniu informacji wczytanych z diagramów klas. W ostatniej części rozdziału 

omówiony został mechanizm generacji kodu dla poszczególnych konstrukcji 

występujących na diagramach klas UML. 

4.1. Dostarczenie informacji o modelu UML 

Utworzenie diagramu klas, dla którego generowany będzie następnie kod Ruby jest 

pierwszą czynnością, którą musi wykonać użytkownik generatora. Rozważając sposób 

utworzenia diagramu klas i przekazania informacji o nim do generatora zbadane zostały 

trzy potencjalne rozwiązania: stworzenie własnego edytora diagramów klas, zintegrowanie 

generatora z istniejącym środowiskiem służącym do modelowania UML (w szczególności 

diagramów klas) oraz uniezależnienie się od konkretnego narzędzia i umożliwienie 

wczytania modelu UML zapisanego w ustandaryzowanym formacie. W kolejnych 

akapitach rozdziału omówione zostały wyżej wymienione opcje oraz zalety wybranego 

rozwiązania. 

Pierwszą rozpatrzoną możliwością było stworzenie własnego edytora diagramów 

klas, który byłby ściśle połączony z tworzonym generatorem kodu Ruby. Z jednej strony 

rozwiązanie zapewnia, że tworzone diagramy klas oraz ich sposób przechowywania 

są dostosowane do potrzeb generatora kodu. Informacje przedstawione przez użytkownika 

na diagramach klas mogą zostać zapisane w sposób, który idealnie odpowiada potrzebom 

generatora. Wadą takiego rozwiązania jest natomiast zmuszenie użytkownika do 

projektowania diagramów klas tylko i wyłącznie w stworzonym edytorze. Użytkownik nie 

miałby możliwości przygotowywania diagramów w innym edytorze – być może 

umożliwiającym większe możliwości. 

Drugim możliwym podejściem była integracja generatora z jednym z istniejących 

środowisk służących do modelowania UML. Podejście takie zastosowane zostało 

w narzędziu T.O.F.I.C stworzonym w ramach pracy „T.O.F.I.C. Specjalizacja modelu 
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UML i generacja kodu C# z wykorzystaniem mechanizmów rozszerzania IBM Rational 

Software Architect” [20]. Autor rozszerzył środowisko IBM Rational Software Architect 

dodając zestaw wtyczek, dzięki którym użytkownik mógł modelować diagramy UML 

z uwzględnieniem specjalnych konstrukcji języka C# (np. typy podstawowe C#) oraz 

generować na ich podstawie kod. Z jednej strony podejście takie zapewnia użytkownikowi 

wygodę, ponieważ generator kodu jest wkomponowany w narzędzie wspomagające 

modelowanie UML – cały proces (stworzenie diagramu klas, wygenerowanie na jego 

podstawie kodu) przeprowadzony jest z poziomu jednego narzędzia. Podobnie jednak jak 

w przypadku pierwszego podejścia rozwiązanie takie jest silnie powiązane z wybranym 

środowiskiem służącym do modelowania diagramów klas. Dodatkowo tego typu 

rozwiązanie zawiera „narzut” użycia całego środowiska, z którym powiązany jest 

generator. W związku, że generator kodu dodany jest jako wtyczka do wybranego 

narzędzia, użytkownik nie może zainstalować i użyć go osobno – musi posiadać 

i zainstalować całe środowisko. 

Rozwiązanie, które zostało wybrane do realizacji generatora kodu Ruby polega na 

umożliwieniu wczytania informacji zawartych w plikach XMI – standardowym formacie 

służącym do opisu modelów UML. Możliwość eksportu oraz importu plików XMI 

dostarczona jest w wielu środowiskach modelowania UML. Użytkownik może zatem 

stworzyć diagram klas w środowisku modelowania UML (umożliwiającym zapisanie 

modelu w formacie XMI w wersji zgodnej do zaimplementowanej w generatorze) 

a następnie wczytać taki plik i przeprowadzić generację kodu Ruby. Podobne rozwiązanie 

zostało zastosowane w pracy „Generacja kodu z diagramów klas oraz z diagramów stanów 

UML 2.0 dla języka C#” [21], gdzie pliki w formacie XMI 2.0 były źródłem danych dla 

generatora kodu C#. 

Pomimo zastosowania standardowego formatu plików, rozwiązanie nie zapewnia 

użytkownikowi pełnej dowolności pod kątem wyboru narzędzia służącego do tworzenia 

diagramów klas. Wynika to z faktu, że w chwili obecnej implementacje formatu XMI 

opracowane w różnych środowiskach różnią się znacznie od siebie i bardzo rzadko istnieje 

możliwość wczytania modelu utworzonego w innym narzędziu. Rozwiązaniem tego 

problemu w przypadku generatora Ruby mogłoby być odpowiednie oprogramowanie 

różnych typów plików XMI (utworzonych w różnych narzędziach), co zwiększyłoby 

możliwość wyboru narzędzia przeznaczonego do utworzenia diagramu klas. Obecna 

wersja generatora przystosowana jest do wczytywania plików XMI zapisanych w IBM 
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Rational Software Architect 8.0.4. Diagramy klas utworzone i wyeksportowane w innych 

narzędziach mogą zostać przetworzone niepoprawnie. 

Poza zastosowaniem standardowego formatu wymiany informacji o modelu UML, zaletą 

wybranego rozwiązania jest także uniknięcie implementacji własnego edytora diagramów 

klas lub integracji generatora z wybranym, istniejącym środowiskiem, które to zadania nie 

byłyby ściśle powiązane z tematem pracy – generacją kodu dla języka Ruby. 

4.1.1. Standard XMI 

XMI (XML Metadata Interchange) [23] jest otwartym standardem opracowanym 

przez konsorcjum OMG (Object Management Group) służącym do wymiany informacji 

o metamodelach z użyciem języka XML. Głównym celem stworzenia formatu XMI było 

umożliwienie wymiany informacji o modelu UML [5, 8, 11] pomiędzy różnymi 

narzędziami wspomagającymi modelowanie oraz tymi narzędziami a oprogramowaniem 

służącym do generacji kodu. W chwili obecnej istnieje jednak wiele niezgodności 

pomiędzy implementacjami XMI opracowanymi w różnych narzędziach. Z tego powodu 

wymiana modeli UML pomiędzy różnymi narzędziami jest obecnie prawie niemożliwa. 

Format XMI został wydany w wielu wersjach: 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 oraz 2.4. 

Wprowadzenie znacznych zmian w wersji 2.0 spowodowało, że pliki XMI w wersjach 2.x 

różnią się w znacznym stopniu od tych w wersji 1.x. Najnowsza wersja standardu to XMI 

2.4.1, która została wydana w sierpniu 2011. 

Na wydruku 7 przedstawiony został przykład pliku XMI przechowujący zapis 

modelu dla prostego diagramu klas, składającego się z jednej klasy, przedstawionej na 

rysunku 2. 

 

 

Rysunek 2 Przykładowa klasa zapisana w pliku XMI 
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

2 <uml:Package xmi:version="2.1"      

  xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore"    

  xmlns:uml="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2"   

  xsi:schemaLocation="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2  

  http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML"  

  xmi:id="_ZBt0BoTqEeGvpuzPs_7k4Q"  

  name="xmi_demo"> 

3   <packageImport xmi:type="uml:PackageImport"  

    xmi:id="_ZBt0B4TqEeGvpuzPs_7k4Q"> 

4     <importedPackage xmi:type="uml:Model"  

      href="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2/uml.xml#_0"/> 

5   </packageImport> 

6   <packagedElement xmi:type="uml:Class"  

    xmi:id="_ZBt0CITqEeGvpuzPs_7k4Q" name="Klasa"> 

7     <ownedAttribute xmi:type="uml:Property"  

      xmi:id="_ZBt0CYTqEeGvpuzPs_7k4Q" name="attr1"  

      visibility="private"> 

8       <type xmi:type="uml:PrimitiveType"  

        href="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2/uml.xml#String"/> 

9     </ownedAttribute> 

10    <ownedOperation xmi:type="uml:Operation"  

      xmi:id="_ZBt0CoTqEeGvpuzPs_7k4Q" name="oper1"> 

11      <ownedParameter xmi:type="uml:Parameter"  

        xmi:id="_ZBt0C4TqEeGvpuzPs_7k4Q" name="param1"> 

12        <type xmi:type="uml:PrimitiveType"  

          href="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2/uml.xml#String"/> 

13      </ownedParameter> 

14      <ownedParameter xmi:type="uml:Parameter"  

        xmi:id="_ZBt0DITqEeGvpuzPs_7k4Q" name="param2"> 

15        <type xmi:type="uml:PrimitiveType"  

          href="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2/uml.xml#String"/> 

16      </ownedParameter> 

17    </ownedOperation> 

18  </packagedElement> 

19  <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication"  

    xmi:id="_ZBt0DYTqEeGvpuzPs_7k4Q"> 

20    <xmi:Extension extender="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore"> 

21      <eAnnotations xmi:type="ecore:EAnnotation"  

        xmi:id="_ZBt0DoTqEeGvpuzPs_7k4Q"  

        source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML"> 

22        <references xmi:type="ecore:EPackage"  

          href="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2/StandardProfileL2.xmi             

          #_yzU58YinEdqtvbnfB2L_5w"/> 

23      </eAnnotations> 

24    </xmi:Extension> 

25    <appliedProfile xmi:type="uml:Profile"   

      href="http://schema.omg.org/spec/UML/2.2/StandardProfileL2.xmi#_0"/> 

26  </profileApplication> 

27</uml:Package> 

Wydruk 7 Przykład pliku w formacie XMI 

 

Dokument XMI rozpoczyna się od deklaracji XML. Następnie, w linii 2 umieszczony jest 

element UML:Package, którego atrybuty opisują wersję XMI pliku, wersję UML 

zgodnie, z którą utworzony został model oraz odnośniki do specyfikacji standardów. 

http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML
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Atrybut name definiuje nazwę projektu, dla którego dany plik XMI został utworzony, 

a xmi:id (atrybut zdefiniowany dla każdego rodzaju elementów XMI) to unikalny 

identyfikator, jednoznacznie określający dany element.   

W liniach 6-18 znajduje się definicja klasy, przedstawiona jako element 

packagedElement z wartością „uml:Class” dla atrybutu xmi:type. Format XMI 

(jak większość dokumentów zapisanych w XML) ma postać hierarchiczną tzn. każdy 

element XMI (oprócz elementu głównego uml:Package) jest dzieckiem innego 

elementu, tworząc w ten sposób drzewo hierarchii. Klasa zawiera węzły potomne 

reprezentujące jej atrybuty ownedAttribute oraz metody ownedOperation, a te 

z kolei są rodzicami dla odpowiednich, innych elementów modelu UML. Cechy, takie jak 

nazwa czy widoczność, przechowywane są w postaci atrybutów. 

Dokładny opis standardu XMI można znaleźć w specyfikacji formatu [23]. 

 

Obecnie istnieje wiele narzędzi (zarówno komercyjnych, jak i darmowych) 

służących do modelowania diagramów UML, umożliwiających zapisanie utworzonego 

modelu w formacie XMI [14], [15], [16], [17], [18], [19]. Przegląd wybranych środowisk 

oraz wspieranych przez nie wersji UML oraz standardu XMI został przedstawiony 

w tabeli 3 (przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych z lutego 

2012 roku). 

 

Tabela 3 Przegląd narzędzi modelowania UML 

Narzędzie Licencja Wersja XMI UML 

Altova Umodel Komercyjne 2012 2.1 2.3 

Enterprise Architect Komercyjne 9.2  1.1, 1.2, 2.1 2.3 

Rational Software Architect Komercyjne 8.0 2.1 2.2 

Visual Paradigm for UML Komercyjne 8.3 1.0, 1.2,  2.1 2.2 

ArgoUML Darmowe 0.32.2 1.2 1.4 

StarUML Darmowe 5.0 1.3 2.0 

 

Zbadane narzędzia różnią się obsługiwaną wersją standardu XMI. Niektóre środowiska 

(głównie darmowe) nie zostały dostosowane do najnowszych wersji formatu i umożliwiają 

tylko obsługę starszych wersji XMI 1.x. Komercyjne, rozwijane narzędzia umożliwiają 

wczytanie i zapisanie modelu UML w pliku XMI 2.1. Zgodność wersji formatu XMI nie 

gwarantuje jednak, że wymiana informacji o modelu UML będzie możliwa pomiędzy 

różnymi środowiskami. Wynika to z faktu, że implementacje standardu XMI różnią się 
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w zależności od użytego narzędzia. W poszczególnych implementacjach dodawane są 

często dodatkowe informacje – nierozpoznawane przez inne narzędzia, a także te same 

informacje zapisywane są czasem w różnych postaciach. Przykład różnic pomiędzy 

plikami XMI, utworzonymi dla tego samego modelu UML, ale w dwóch różnych 

narzędziach, przedstawiony został w artykule "XMI, a -not so- standard exchange format" 

[2]. Diagram przedstawiony na rysunku 3 przechowuje informacje o dwóch klasach 

połączonych ze sobą za pomocą asocjacji. Pliki XMI utworzone w dwóch różnych 

środowiskach modelowania UML pokazane zostały na wydruku 8. 

 

 

Rysunek 3 Diagram klas zapisywany w dwóch różnych narzędziach [2] 

 

 

Wydruk 8 Dwie różne reprezentacje XMI tego samego modelu UML [2] 

 

Porównując zawartość obu plików XMI można zauważyć, że informacja o asocjacji 

łączącej obie klasy przedstawiona została w inny sposób. Element memberEnd, 

wskazujący połączone ze sobą klasy, w pierwszym pliku jest atrybutem elementu 

packagedElement i przechowuje identyfikatory klas w jednym łańcuchu tekstowym. 

W pliku wygenerowanym przez drugie narzędzie memberEnd jest natomiast oddzielnym 
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węzłem XML zawierającym informację o jednej klasie wchodzącej w skład asocjacji – do 

opisania całej relacji potrzebne są zatem dwa obiekty memberEnd. Opisane różnice 

sprawiają, że informacje o modelu nie zostałyby przeniesione poprawnie pomiędzy tymi 

dwoma narzędziami - możliwe, że definicje klas zostałyby odpowiednio wczytane, 

ponieważ ich zapis w obu przypadkach jest taki sam, jednak informacja o łączącej je 

asocjacji zostałaby utracona. Często zdarza się, że różnice w zapisie XMI są na tyle duże, 

że model utworzony w jednym narzędziu nie może być w ogóle wczytany w innym 

środowisku. Sytuacja taka ma miejsce np. przy próbie wymiany informacji zapisanych 

w XMI pomiędzy narzędziami Enterprise Architect oraz Rational Software Architect. 

 Wszystkie diagramy klas stworzone na potrzeby pracy zostały utworzone 

i wyeksportowane do formatu XMI przy użyciu narzędzia IBM Rational Software 

Architect w wersji 8.0.4. Moduł wczytujący dane z plików XMI do generatora 

przystosowany jest do formatu zgodnego z tym narzędziem, dlatego pliki XMI 

wyeksportowane w innych narzędziach mogą zostać wczytane niepoprawnie.  

4.1.2. Czytnik plików XMI 

Pierwszym modułem wchodzącym w skład generatora kodu jest czytnik XMI, 

którego zadaniem jest pobranie informacji o utworzonym wcześniej diagramie klas UML. 

Klasy odpowiadające za wczytanie informacji z plików XMI zostały przedstawione na 

rysunku 4.  

 

 

Rysunek 4 Klasy realizujące wczytanie danych z XMI 
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Klasy odpowiedzialne za wczytanie danych z pliku XMI: 

 XmiReader – wczytuje wskazany przez użytkownika plik XMI; znajduje w nim 

fragment dokumentu opisujący element uml:Package (opisujący cały utworzony 

model UML) i przekazuje go do klasy XmiObjectRecognizer. 

 XmiObjectRecognizer – klasa udostępnia metodę publiczną 

recognize_xmi_object(), której zadaniem jest rozpoznanie typu elementu 

UML na podstawie przekazanego w argumencie, definiującego go fragmentu XMI. Po 

rozpoznaniu typu, utworzony zostaje odpowiedni obiekt klasy XmiObjectHandler, 

w celu odpowiedniej obsługi danego elementu XMI. 

 XmiObjectHandler – klasa będąca rodzicem dla wszystkich klas odpowiadających 

za obsługę poszczególnych fragmentów XMI. Przechowuje wskazanie do klasy 

XmiObjectRecognizer – w przypadku, gdy przetwarzany element XMI posiada 

węzły potomne należy rozpoznać ich typ, aby móc następnie je odpowiednio obsłużyć. 

Dla zachowania przejrzystości, na diagramie 4 przedstawione zostały tylko wybrane 

klasy potomne XmiObjectHandler. Wszystkie klasy dziedziczące po tej klasie to: 

 XmiAssociationHandler 

 XmiAttributeHandler 

 XmiClassHandler 

 XmiGeneralizationHandler 

 XmiMultiplicityHandler 

 XmiOperationHandler 

 XmiPackageHandler 

 XmiParameterHandler 

 XmiQualifierHandler 

 

Każda z klas dziedziczących po klasie XmiObjectHandler obsługuje przekazany 

jej fragment dokumentu XMI według następującego schematu: 

1) Wyznacza wartości atrybutów przetwarzanego elementu (np. nazwa, id, 

widoczność). 

2) Tworzy odpowiedni obiekt diagramu klas na podstawie wyznaczonych wartości 

atrybutów. 

3) Znajduje i przetwarza wszystkie elementy potomne. 
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W celu przedstawienia wczytania danych z XMI, na rysunku 5 zamieszczony został 

fragment przedstawionego wcześniej pliku z oznaczeniem kolejno przetwarzanych 

elementów:  

1) uml:Package – element reprezentujący pakiet/model UML, 

2) packagedElement – element reprezentujący klasę, 

3) ownedAttribute – element reprezentujący atrybut klasy, 

4) ownedOperation – element reprezentujący metodę klasy, 

5) ownedParameter – element reprezentujący argument metody. 

 

12

3

4

5

6

Uml:Package

1a

Uml:Package

1b

packagedElement

2a

packagedElement

2b

ownedAttribute

ownedOperation

3a

4a

ownedAttribute

3b

ownedOperation

4b
ownedParameter

5a

konstruktor

konstruktor

konstruktor

konstruktor

 

Rysunek 5 Fragment pliku XMI i wykonywane operacje podczas jego wczytywania 
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Na drugiej części rysunku 5 przedstawiony został cykl czynności, które wykonywane są 

w celu wczytania przykładowego fragmentu XMI. Proces składa się z następujących 

operacji: 

1a) Obiekt klasy XmiReader odpowiada za wczytanie pliku XMI wskazanego przez 

użytkownika i wyodrębnienie głównego węzła XML reprezentującego model UML. 

Znaleziony fragment XMI przekazany zostaje do obiektu klasy 

XmiObjectRecognizer. 

1b) Obiekt klasy XmiObjectRecognizer rozpoznaje, że przekazany mu fragment 

XMI opisuje element uml:Package i przekazuje sterowanie do obiektu klasy 

XmiPackageHandler. Tam wyodrębnione zostają odpowiednie informacje i utworzony 

zostaje obiekt UmlPackage modelu UML. 

2a) XmiPackageHandler znajduje wszystkie dzieci elementu uml:Package. 

W zamieszczonym przykładzie element ten posiada tylko jedno dziecko – element 

packagedElement. Jeżeli jednak zdefiniowanych byłoby więcej węzłów potomnych, 

wszystkie z nich zostałyby przetworzone w odpowiedniej kolejności. Elementy drzewa 

XML przetwarzane są zgodnie z algorytmem przeszukiwania drzewa w głąb – oznacza to, 

że w przypadku istnienia dwóch lub więcej węzłów potomnych, drugi element 

przetwarzany jest dopiero po zakończeniu przetwarzania elementu pierwszego oraz 

wszystkich jego potomków. Fragment XMI opisujący element potomny przekazany zostaje 

do obiektu klasy XmiObjectRecognizer. 

2b) Ponownie następuje rozpoznawanie typu przekazanego elementu – tym razem 

XmiObjectRecognizer stwierdza, że fragment XMI opisuje klasę i przekazuje 

sterowanie do obiektu klasy XmiClassHandler. Tworzony jest obiekt klasy 

UmlClass oraz znajdowane są i następnie przetwarzane wszystkie elementy potomne 

klasy: atrybut (operacja 3a) oraz metoda (operacja 4a). 

Cykl analogiczny do opisanego powyżej (wyznaczenie wartości atrybutów 

i stworzenie obiektu diagramu klas; znalezienie wszystkich dzieci przetwarzanego 

elementu; rozpoznanie typu dziecka za pomocą XmiObjectRecognizer i obsługa za 

pomocą odpowiedniej klasy potomnej XmiObjectHandler) odbywa się dla wszystkich 

pozostałych elementów, aż do momentu, gdy przetworzone zostaną wszystkie informacje 

znajdujące się w wejściowym pliku XMI. 
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Czytnik XMI, którego zadaniem jest pobranie potrzebnych informacji o modelu 

UML, zaimplementowany został jako niezależny moduł aplikacji. Inne moduły generatora 

kodu Ruby nie odwołują się bezpośrednio do obiektów i metod zaimplementowanych 

w tym module – korzystają jedynie z danych przez niego przygotowanych. Oznacza to, że 

ta część aplikacji może być w łatwy sposób zmodyfikowana lub zastąpiona przez inny 

moduł, który w analogiczny sposób uzupełniłby dane wykorzystywane w dalszych fazach 

generacji kodu. Zastosowane podejście ułatwia ewentualny rozwój generatora kodu Ruby, 

np. dodanie innego modułu umożliwiającego wczytywanie informacji o modelu UML 

z plików o innym formacie niż XMI. 

4.2. Wewnętrzna reprezentacja modelu UML 

Dane, wczytane z pliku XMI przechowywane są w zaprojektowanym modelu 

danych – zestawie klas reprezentujących poszczególne elementy diagramu klas UML. 

W poniższym rozdziale opisana została wewnętrzna reprezentacja informacji wczytanych 

z diagramu klas, a następnie przekształcenia, którym wczytane dane są poddawane w celu 

dostosowania ich do postaci potrzebnej na etapie generacji kodu. 

4.2.1. Model danych 

Klasy reprezentujące poszczególne elementy modelu oraz ich wzajemne 

powiązania zostały przedstawione na rysunku 6. Dla zachowania przejrzystości diagramu, 

przedstawione zostały jedynie nazwy klas i ich wzajemne relacje – atrybuty i metody 

zostały pominięte. 

 

Rysunek 6 Model danych generatora kodu Ruby 
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UmlPackage jest główną klasą, która reprezentuje model wczytany z pliku XMI. Obiekt 

tej klasy przechowuje listę wszystkich klas oraz asocjacji występujących we wczytanym 

diagramie, a te z kolei powiązane są z pozostałymi klasami modelu. Część relacji 

przedstawionych na diagramie (takich jak powiązania klasy z jej atrybutami i operacjami 

czy operacji z jej parametrami) nie wymaga dokładniejszego opisu. Bardziej 

skomplikowane związki, które są specyficzne dla opracowanego rozwiązania to: 

 Połączenie UmlClass i UmlGeneralization – reprezentuje relację 

dziedziczenia. Asocjacja isChild reprezentuje „spojrzenie” od strony klasy 

potomnej i przechowuje informację, że dana klasa jest dzieckiem w danej relacji. 

Asocjacja isParent wskazuje rodzica dla danej generalizacji. Warto zwrócić uwagę, 

że relacja isChild ma krotność * („0 do wielu”), co oznacza, że klasa może 

dziedziczyć po więcej niż jednej klasie bazowej. Taki rodzaj dziedziczenia nazywany 

jest wielodziedziczeniem i dozwolony jest tylko w niektórych językach 

programowania, np. C++. W języku Ruby dziedziczenie po więcej niż jednej klasie 

bazowej jest niedozwolone.  Z racji, że UML jest językiem modelowania niezależnym 

od konkretnych języków programowania i można za jego pomocą zamodelować 

wielodziczenie, opracowany model danych także umożliwia przechowywanie 

informacji o tego typu dziedziczeniu. Komunikat o wystąpieniu wielodziedziczenia we 

wczytanym modelu oraz o niemożności wygenerowania poprawnego kodu Ruby, który 

odpowiadałby danemu diagramowi klas zostanie wyświetlony użytkownikowi na 

etapie generacji kodu. 

 Połączenie UmlOperation i UmlAttribute - relacja pomiędzy metodą 

a atrybutem występuje tylko w przypadku metod (nazwanych asocjacyjnymi) 

dodanych do modelu przez generator kodu. Metody te związane są z asocjacjami 

występującymi we wczytanym diagramie klas i mają na celu wzbogacenie 

wygenerowanego kodu Ruby. Zestaw tak dodanych metod udostępnia szereg operacji, 

które mogą być wykonane na atrybutach klas reprezentujących asocjacje (każda 

asocjacja występująca w modelu UML przedstawiona jest w kodzie Ruby jako atrybut 

klasy – proces generacji kodu dla asocjacji został szczegółowo omówiony 

w następnych rozdziałach pracy). Przykładowo dla asocjacji o krotności „0 do wielu”, 

reprezentowanej w kodzie Ruby przez tablicę, dodatkowe metody asocjacyjne 

umożliwiają np. sprawdzenie rozmiaru tablicy, sprawdzenie czy dany obiekt należy do 

tablicy, dodanie i usunięcie obiektu itd. Dzięki połączeniu UmlOperation 
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i UmlAttribute generator kodu jest w stanie określić cechy atrybutu, dla którego 

dana metoda została dodana, co jest wymagane dla generacji jej kodu. 

 Połączenie UmlAttribute i UmlClass – relacja isTypeOf występuje 

w przypadku, gdy atrybut nie jest typu prostego (liczba, łańcuch znakowy, wartość 

logiczna), lecz ma typ złożony – jest obiektem innej klasy zdefiniowanej na diagramie 

klas. Atrybut taki powstaje m.in. w wyniku powiązania dwóch klas asocjacją. 

Powiązanie tego typu umożliwia znalezienie klasy, która jest typem danego atrybutu 

i wyznaczenie jej właściwości w celu wygenerowania kodu. 

 Połączenie UmlAssociation i UmlAttribute – służy do przechowywania 

informacji o asocjacjach zamodelowanych we wczytanym diagramie klas. Każda 

asocjacja występująca w modelu UML reprezentowana jest w kodzie (a także 

w modelu danych generatora) za pomocą atrybutu: asocjacja o krotności „1” – jako 

atrybut wskazujący pojedynczy obiekt danej klasy; asocjacja o krotności „wiele” – jako 

kolekcja danych obiektów (tablica lub tablica asocjacyjna). To właśnie atrybuty dodane 

przez generator w celu realizacji zamodelowanych asocjacji połączone są z obiektem 

klasy UmlAssociation. Relacja ta jest dwukierunkowa – połączenie pomiędzy 

klasami jest widoczne przez obiekty po obu stronach asocjacji. Z punktu widzenia 

klasy UmlAttribute połączenie to wskazuje, dla jakiej asocjacji dany atrybut został 

wygenerowany. Krotność z tej strony asocjacji może mieć wartości: „0” – atrybut nie 

został dodany do modelu w związku z asocjacją, lecz jest prostym atrybutem 

utworzonym przez projektanta modelu; „1” – atrybut powiązany jest z jedną asocjacją. 

Krotność „wiele” jest niedozwolona – z racji, że atrybut tego typu tworzony jest 

w związku z wystąpieniem konkretnej asocjacji, niemożliwe jest, żeby ten sam atrybut 

był powiązany z więcej niż jednym obiektem reprezentującym asocjację. Z punktu 

widzenia klasy UmlAssociation relacja ta informuje, które atrybuty są z nią 

powiązane. W przypadku, gdy jest to asocjacja jednokierunkowa, atrybut 

reprezentujący połączenie generowany jest tylko dla jednej klasy – sytuacja taka 

przedstawiona jest w modelu przez połączenie UmlAssociation z jednym obiektm 

klasy UmlAttribute. Gdy relacja występująca we wczytanym diagramie klas jest 

asocjacją dwukierunkową – dla każdej z klas wygenerowany zostaje odpowiedni 

atrybut – krotność omawianej asocjacji wynosi wtedy „2”. 
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4.2.2. Przekształcenia modelu 

Model danych przedstawiony w rozdziale 4.2.1 przechowuje informacje o modelu 

UML w sposób, który umożliwia następnie wygenerowanie kodu Ruby dla danego 

diagramu klas. Omówiony sposób przechowywania danych nie powstaje jednak 

bezpośrednio po wczytaniu informacji zawartych w pliku XMI. Format, w jakim 

informacje o modelu przechowywane są w standardzie XMI, zastosowane podejście 

wczytywania plików, a także konieczność wzbogacenia modelu o dodatkowe informacje 

pochodzące z plików konfiguracyjnych wymaga szeregu operacji, które dostosowują 

wczytane dane do potrzeb generatora. Zestaw tych operacji składa się na przekształcenie 

modelu danych, którego końcową postacią jest model przedstawiony na rysunku 6. 

 

Przekształcenie danych wczytanych z pliku XMI składa się z następujących operacji: 

- zamiany powiązań xmi:id na bezpośrednie odwołania do obiektów, 

- dodanie metod asocjacyjnych zdefiniowanych w plikach konfiguracyjnych 

 

Zamiana powiązań xmi:id na odwołania do obiektów 

 Powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami XMI realizowane są przy 

użyciu tekstowych identyfikatorów (atrybut xmi:id), które w jednoznaczny sposób 

określają obiekt występujący w danym pliku. Przechowując informacje o diagramie klas 

w generatorze kodu posługiwanie się tymi identyfikatorami byłoby niewygodne – za 

każdym razem, gdy zaszłaby potrzeba odwołania do skojarzonego obiektu, należałoby 

wyszukać go spośród wszystkich obiektów danego typu na podstawie jego identyfikatora. 

O wiele lepszym i standardowym rozwiązaniem jest powiązanie ze sobą obiektów za 

pomocą referencji. Utworzenie takich powiązań nie jest jednak możliwe na etapie 

wczytywania danych z plików XMI. Wynika to z faktu, że w pliku XMI obiekt może być 

wskazany za pomocą identyfikatora xmi:id zanim został w nim zdefiniowany. Sytuację 

taką przedstawia przykład zademonstrowany na wydruku 9. 

 

 
<uml:Package xmi:version="2.1" ... > 

  ... 

  <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_Tq3XmoVMEeGEFrOmhqidCg"   

  name="Dziecko"> 

    <generalization xmi:type="uml:Generalization"  

    xmi:id="_Tq3Xm4VMEeGEFrOmhqidCg"  

    general="_Tq3XnYVMEeGEFrOmhqidCg"/> 

    <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_Tq3XnIVMEeGEFrOmhqidCg"  

    name="attr1" visibility="private"/> 

  </packagedElement> 
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  <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_Tq3XnYVMEeGEFrOmhqidCg"  

  name="Rodzic"/> 

  ... 

</uml:Package> 

Wydruk 9 Połączenie obiektów w pliku XMI z użyciem xmi:id 

 

W przedstawionym fragmencie pliku XMI zdefiniowane zostały dwie klasy, z których 

jedna (klasa Dziecko) dziedziczy po drugiej (klasa Rodzic). Relacja generalizacji 

przedstawiona jest w pliku XMI za pomocą obiektu Generalization, który jest 

węzłem potomnym elementu reprezentującego klasę dziecka. Obiekt ten posiada atrybut 

general, który przechowuje identyfikator klasy bazowej (wartość atrybuty general 

odpowiada wartości atrybutu xmi:id klasy Rodzic). Plik XMI wczytywany jest 

zgodnie z algorytmem przeszukiwania drzewa w głąb, więc najpierw przetworzony zostaje 

cały element packagedElement reprezentujący klasę Dziecko (wraz ze wszystkimi 

węzłami potomnymi), a dopiero następnie element odpowiadający klasie Rodzic. 

Przetwarzając informacje o klasie Dziecko napotkana jest informacja o identyfikatorze 

klasy rodzica, reprezentowanej w modelu danych przez obiekt, który jeszcze nie został 

utworzony. Nie istnieje możliwość połączenia w tym momencie tych dwóch obiektów za 

pomocą relacji zgodnej z przedstawionym wcześniej modelem danych. Sytuacja tego typu 

zostaje rozwiązana poprzez wprowadzenie dodatkowego kroku, który jest wykonywany po 

wczytaniu całego pliku XMI. Krok ten polega na utworzeniu odpowiednich połączeń 

dopiero wtedy, gdy wszystkie obiekty zdefiniowane we wczytanym modelu zostały 

stworzone. Po uwzględnieniu omawianego, dodatkowego kroku, utworzenie modelu 

danych dla przedstawionego fragmentu XMI odbywa się w następujących krokach: 

I. Wczytanie danych z pliku XMI i utworzenie kolejno obiektów: 

a) Utworzenie obiektu klasy UmlClass reprezentującego klasę Dziecko. 

b) Utworzenie obiektu klasy UmlGeneralization i powiązanie 

z wcześniej utworzonym obiektem klasy UmlClass (asocjacja isChild) 

– relacja pomiędzy tymi klasami nie jest przedstawiona w XMI za pomocą 

identyfikatorów xmi:id, a za pomocą hierarchii węzłów XML. Klasa 

UmlGeneralization przechowuje wartość xmi:id wskazującą, który 

obiekt klasy UmlClass jest rodzicem w danym dziedziczeniu. 

c) Utworzenie obiektu klasy UmlClass reprezentującego klasę Rodzic. 



33 

 

II. Znalezienie obiektu klasy UmlClass odpowiadającemu wartości xmi:id 

przechowywanej przez obiekt klasy UmlGeneralization – znalezienie 

obiektu Rodzic. 

III. Połączenie obiektów klasy UmlGeneralization z obiektem klasy 

UmlClass reprezentującym klasę Rodzic relacją isParent. 

Wykonanie dodatkowego kroku, w celu stworzenia połączeń pomiędzy obiektami, odbywa 

się  zawsze gdy tworzone są następujące relacje: 

 Relacje pomiędzy UmlGeneralization a UmlClass – asocjacja isParent 

 Relacje pomiędzy UmlAttribute a UmlClass – asocjacja isTypeOf 

 Relacje pomiędzy UmlAssociation a UmlAttribute 

 

Dodanie metod asocjacyjnych 

Po wczytaniu informacji o diagramie klas pochodzących z pliku XMI, w modelu 

danych generatora kodu Ruby umieszczane są informacje o metodach, które nie zostały 

jawnie zamodelowane przez użytkownika. Ich lista i definicje znajdują się w plikach 

konfiguracyjnych, z których korzysta generator w celu uzupełnienia informacji o modelu 

danych, a następnie wygenerowania kodu Ruby. Metody, dodawane na podstawie definicji 

zawartych w plikach konfiguracyjnych nazwane zostały „metodami asocjacyjnymi”. 

Nazwa ta wynika z faktu, że powiązane są one z asocjacjami występującymi 

we wczytanym diagramie klas. Jak zostało wspomniane we wcześniejszych rozdziałach 

pracy, każda asocjacja występująca w modelu UML odwzorowywana jest 

w wygenerowanym kodzie przez atrybut klasy. W przypadku, gdy asocjacja ma krotność 

„do 1” reprezentowana jest w kodzie przez pojedynczy atrybut, natomiast dla krotności 

„do wielu” jest to tablica.  

Język Ruby jest bardzo restrykcyjny pod względem hermetyzacji obiektów, co oznacza 

m.in., że nie ma możliwości uzyskania bezpośredniego dostępu do atrybutów klasy. 

W celu zmiany wartości atrybutu lub wykonania na nim jakiejkolwiek innej operacji 

wymagane jest utworzenie odpowiedniej metody, która zapewni do niego dostęp. Celem 

dodania metod asocjacyjnych jest wzbogacenie wygenerowanego kodu Ruby, poprzez 

dodanie funkcjonalności umożliwiających operowanie na atrybutach reprezentujących 

asocjacje. Wczytane diagramy klas mogą zawierać wiele asocjacji łączących poszczególne 

klasy – wygenerowanie zestawu metod, odpowiedzialnych za wykonywanie 

poszczególnych operacji, np. na tabeli reprezentującej asocjację o krotności „do wielu”, 
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jest bardzo użyteczne. Po pierwsze, wygenerowanie takich metod zwalnia programistę 

z obowiązku pisania podobnego kodu kilkukrotnie np. metody dodającej element do 

atrybutu - tablicy. Po drugie, generując definicje metod w sposób automatyczny, kod staje 

się bardziej standardowy (wszystkie analogiczne metody napisane są w ten sam sposób) 

oraz istnieje mniejsze ryzyko popełnienia błędu. Programista pisząc analogiczne metody 

kilkukrotnie może popełnić błąd, który w języku interpretowanym wykryty zostanie 

dopiero w momencie wywołania danej metody. Generując metody automatycznie mamy 

pewność, że ich definicje są zgodne z ustalonym, poprawnym szablonem, dzięki czemu 

ryzyko wystąpienia błędu jest mniejsze. 

Proces dodawania metod asocjacyjnych do modelu danych rozpoczyna się przez 

wczytanie pliku konfiguracyjnego definiującego, jakie metody mają zostać dodane dla 

konkretnych typów asocjacji. Fragment pliku konfiguracyjnego, opracowanego w czasie 

tworzenia generatora kodu Ruby, został przedstawiony na wydruku 10. 

 

 

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

2  <association_methods> 

3    <role_type multiplicity="0-1" qualified="0"> 

4      <method name="$assoc_attr=" template="assoc_set.template"> 

5        <parameter name="new_$assoc_attr"/> 

6      </method> 

7      <method name="$assoc_attr" template="assoc_get.template"/> 

8    </role_type> 

9    <role_type multiplicity="0-*" qualified="0"> 

10     <method name="add_to_$assoc_attr" template="assoc_add_to.template"> 

11       <parameter name="new_value"/> 

12     </method> 

13     <method name="has_in_$assoc_attr" template="assoc_has_in.template"> 

14       <parameter name="value"/> 

15     </method> 

16     <method name="size_of_$assoc_attr" template="assoc_size_of.template"/> 

17     <method name="remove_from_$assoc_attr"  

       template="assoc_remove_from.template"> 

18       <parameter name="value"/> 

19     </method> 

20     <method name="remove_all_from_$assoc_attr"  

       template="assoc_remove_all.template"/> 

21     <method name="get_$assoc_attr_at" template="assoc_get_at.template"> 

22       <parameter name="index"/> 

23     </method> 

24   </role_type> 

25   ... 

26 </association_methods> 

 

Wydruk 10 Plik konfiguracyjny definiujący metody dodawane dla poszczególnych typów asocjacji 
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W celu ułatwienia wyszukiwania potrzebnych informacji, lista metod asocjacyjnych 

została utworzona w postaci pliku XML. Korzeniem hierarchii elementów XML jest węzeł 

association_methods. Jego dziećmi są elementy role_type, które zawierają listę 

metod dodawanych dla danego typu roli - rola definiuje krotność asocjacji oraz stwierdza 

czy asocjacja jest asocjacją kwalifikowaną. Fragment pliku konfiguracyjnego przedstawia 

listę metod dla dwóch typów ról: niekwalifikowanych o krotnościach „od 0 do 1” i „od 0 

do wielu”. Definicja dodawanej metody asocjacyjnej (np. w liniach 4-6) zawiera nazwę 

danej operacji, wskazuje plik zawierający szablon kodu oraz określa jej parametry. Warto 

zwrócić uwagę, że zarówno w nazwach metod oraz parametrów bardzo często znajduje się 

ciąg znaków $assoc_attr. Znacznik ten zamieniany jest w czasie generacji kodu na 

nazwę atrybutu (reprezentującego asocjację), z którym dana metoda jest powiązana. 

Przykładowo, gdy metoda add_to_$assoc_attr powiązana będzie z atrybutem 

o nazwie subjects, jej definicja w kodzie Ruby zostanie wygenerowana pod nazwą 

add_to_subjects. 

 Po wczytaniu pliku konfiguracyjnego, zawierającego listę metod asocjacyjnych, 

następuje proces dodania ich do modelu danych. Proces ten odbywa się w następujących 

krokach: 

1) Dla wszystkich klas zdefiniowanych we wczytanym diagramie znajdowane są 

atrybuty powstałe w wyniku wystąpienia asocjacji. 

2) Dla wyznaczonego atrybutu sprawdzana jest krotność asocjacji, z którą jest on 

powiązany i czy jest ona asocjacją zwykłą czy kwalifikowaną. 

3) W liście metod asocjacyjnych znajdowany jest element role_type 

odpowiadający wyznaczonej krotności i kwalifikowalności asocjacji. 

4) Do klasy, do której należy wyznaczony atrybut dodawane są wszystkie 

zdefiniowane dla danego typu roli metody asocjacyjne. 

5) Każda dodana metoda asocjacyjna łączona jest relacją connectedWith 

z atrybutem powstałym w wyniku asocjacji – informacja ta będzie potrzebna 

w momencie generowania kodu metody. 

 

Każda metoda asocjacyjna posiada szablon przechowujący kod Ruby, używany do 

wygenerowania jej definicji. Przykładowy szablon, zdefiniowany dla metody asocjacyjnej 

assoc_set, został przedstawiony na wydruku 11. 
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if @$assoc_attr != new_$assoc_attr 

  if @$assoc_attr != nil 

    old_$assoc_attr = @$assoc_attr 

    @$assoc_attr = nil 

    <remove>old_$assoc_attr.$remove_method</remove> 

  end 

  @$assoc_attr = new_$assoc_attr 

  <add>if new_$assoc_attr != nil 

    new_$assoc_attr.$set_method($key, self) 

  end</add> 

end 

Wydruk 11 Przykładowy szablon metody asocjacyjnej 

 

Szablon definicji metody zawiera odpowiednie instrukcje Ruby oraz specjalne znaczniki, 

które zostaną zastąpione właściwymi wartościami podczas generacji kodu. Znacznik 

$assoc_attr, podobnie jak w pliku konfiguracyjnym zawierającym listę metod 

asocjacyjnych, oznacza nazwę atrybutu powstałego w wyniku wystąpienia asocjacji. 

Znaczniki <add> oraz <remove> oznaczają fragmenty kodu, w których wywoływane są 

metody obiektu znajdującego się po drugiej stronie asocjacji. Opis generacji kodu dla 

metod asocjacyjnych zamieszczony został w rozdziale 4.3.4. 

4.3. Mechanizm generacji kodu Ruby 

Ostatnim modułem aplikacji (rysunek 1) jest moduł generacji kodu, którego 

zadaniem jest przetworzenie wczytanych informacji, przechowywanych w modelu danych 

do postaci plików zawierających kod Ruby. 

Generacja kodu odbywa się przy pomocy zestawu specjalnych klas - generatorów, 

dziedziczących po wspólnej klasie bazowej UmlObjectGenerator. Klasy te 

odpowiadają za przetwarzanie poszczególnych elementów modelu danych, np. obiekty 

klasy UmlClass obsługiwane są przez obiekty klasy - generatora 

UmlClassGenerator. Każdy z generatorów opakowuje odpowiednie elementy modelu 

danych, udostępniając metody służące do generacji ich kodu. Metody te korzystają 

z informacji zawartych w przechowywanym elemencie łącząc je z odpowiednimi 

łańcuchami znakowymi odpowiadającymi instrukcjom języka Ruby. Tak utworzony ciąg 

znaków, odpowiadający definicji danego elementu przekazywany jest obiektowi – 

rodzicowi, który dodaje wygenerowany kod do swojej definicji.  Ostatecznie kod całej 

klasy zapisywany jest w pliku. 
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4.3.1. Generacja kodu pustej klasy 

Generacja kodu dla klasy, która nie posiada żadnych atrybutów ani metod oraz nie 

jest połączona relacjami (asocjacja, dziedziczenie) z innymi klasami to najprostszy 

przypadek, który może wystąpić na diagramie klas. Na rysunku 7 przedstawiony został 

diagram, składający się tylko z jednej klasy, który posłuży za przykład omawianej sytuacji. 

 

 

Rysunek 7 Diagram klas przechowujący pustą klasę 

 

Po wczytaniu pliku XMI definiującego przedstawiony diagram, generator tworzy 

wewnętrzną reprezentację danych zgodnie z modelem przedstawionym w rozdziale 4.2.1. 

Diagram obiektów przedstawiony na rysunku 8 przedstawia obiekty, które zostały 

utworzone dla wczytanego diagramu klas. 

 

Rysunek 8 Reprezentacja danych dla diagramu z pustą klasą 

 

Nazwy obiektów klas UmlClass i UmlPackage odpowiadają nazwom odpowiednich 

elementów diagramu klas. Nazwa obiektu klasy UmlFile generowana jest na podstawie 

nazwy odpowiadającej mu klasy, z zachowaniem konwencji stosowanej w języku Ruby. 

Ta nazwa reprezentuje plik, który zostanie utworzony w celu przechowywania definicji 

klasy. 

 Pierwszym etapem generacji kodu dla przedstawionego modelu danych jest 

utworzenie obiektu UmlPackageGenerator, przekazanie mu obiektu klasy 

UmlPackage oraz wywołanie metody generate_source_code(), którą udostępnia. 
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Następnie generator pakietu tworzy obiekt UmlClassGenerator zawierający obiekt 

reprezentujący klasę KlasaA (gdyby na diagramie zdefiniowanych było więcej klas 

utworzonych zostałoby odpowiednio więcej obiektów UmlClassGenerator). Ostatnią 

czynnością, którą wykonuje generator pakietu jest wywołanie dla wszystkich utworzonych 

obiektów UmlClassGenerator (w przedstawionym przypadku istnieje tylko jeden taki 

obiekt) metody generate_source_code(), która jest odpowiedzialna ze 

wygenerowanie kodu dla powiązanej klasy. 

 Metoda generate_source_code() zdefiniowana w UmlClassGenerator 

składa się z kolejnych kroków (wywołań metod prywatnych) odpowiedzialnych za 

zbudowanie poszczególnych fragmentów kodu klasy. Poniżej szczegółowo omówione 

zostaną kroki wykonywane dla zamieszczonego przykładu pojedynczej klasy. Pozostałe 

czynności (związane z generowaniem kodu atrybutów, metod, dziedziczenia czy asocjacji) 

przedstawione są w rozdziałach 4.3.2, 4.3.3 oraz 4.3.4. 

Na zestaw czynności związanych z generacją kodu klasy składają się następujące kroki 

(odniesienia do poniższej numeracji znajdują się w pozostałych rozdziałach dotyczących 

generacji kodu): 

Krok 1. Wygenerowanie listy dołączanych plików. 

Odbywa się w przypadku, gdy do utworzenia obiektów danej klasy interpreter Ruby 

wymaga dołączenie zewnętrznych plików. W omawianym przykładzie żadne zewnętrzne 

pliki nie są potrzebne. 

Krok 2. Wygenerowanie zakresu modułu. 

Nazwa generowanego modułu odpowiada nazwie wczytanego pakietu UML. 

Krok 3. Wygenerowanie nagłówka klasy. 

Krok 4. Wygenerowanie metod dostępowych atrybutów. 

Krok nie jest wykonywany dla omawianego przykładu z powodu braku atrybutów. 

Krok 5. Wygenerowanie metody initialize (konstruktora). 

Konstruktor, w którym następuje inicjalizacja wartości atrybutów, generowany jest dla 

każdej klasy. W przypadku, gdy klasa nie dziedziczy po żadnej klasie i nie ma własnych 

atrybutów – metoda initialize jest pusta. 

Krok 6. Wygenerowanie metod klasy. 

Krok nie jest wykonywany dla omawianego przykładu z powodu braku metod. 

Krok 7. Wygenerowanie zakończenia definicji klasy. 

Krok 8. Wygenerowanie zakończenia zakresu modułu. 
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Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków wygenerowany łańcuch znakowy 

reprezentujący definicję klasy przekazany jest do obiektu klasy UmlFile i wywoływana 

jest metoda create_file(), tworząca plik Ruby w lokalizacji wskazanej przez 

użytkownika programu. 

Na wydruku 12 przedstawiony został kod utworzony dla omawianego diagramu klas wraz 

ze wskazaniem, które kroki odpowiadają za wygenerowanie poszczególnych instrukcji. 

 

module Gen_demo                   -> KROK 2 

  class KlasaA                    -> KROK 3 

    #------------------------ 

    # Constructor 

    #------------------------ 

    def initialize                -> KROK 5 

    end 

  end # End of KlasaA class       -> KROK 7 

end # End of gen_demo module      -> KROK 8    

Wydruk 12 Kod wygenerowany dla pojedynczej, pustej klasy 

4.3.2. Generacja kodu atrybutów i metod 

Generacja pustej klasy, niepołączonej z żadnymi innymi klasami jest bardzo rzadko 

spotykanym przypadkiem. Przykład taki pozwolił jednak zapoznać się z ogólnym 

schematem generacji kodu klasy, bez komplikowania go o dodatkowe elementy. Bardziej 

złożoną i częściej występującą sytuacją jest generowanie kodu dla klasy posiadającej 

atrybuty i metody. Odpowiednio zmodyfikowana klasa KlasaA została przedstawiona na 

rysunku 9. 

 

 

Rysunek 9 Diagram klas przedstawiający klasę z atrybutami i metodami 

 

Zmiana definicji klasy znajdującej się we wczytanym diagramie klas skutkuje zmianą 

wewnętrznej reprezentacji modelu tworzonej przez generator kodu Ruby. Zmieniony 

diagram obiektów odpowiadający nowej definicji klasy został przedstawiony na rysunku 

10. 
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Rysunek 10 Reprezentacja danych dla diagramu z klasą posiadającą atrybuty i metody 

 

W porównaniu do wcześniej omawianej sytuacji, na diagramie pojawiły się nowe obiekty 

reprezentujące właściwości klasy: atrybut – obiekt klasy UmlAttribute oraz metodę – 

obiekt klasy UmlOperation. Dodana metoda posiada jeden argument, więc utworzony 

został także obiekt klasy UmlParameter. 

 

Uszczegółowiony opis kroków, które są wykonywane w celu wygenerowania kodu dla 

atrybutów i metod zostało podzielone na dwie części – najpierw opisany został proces 

generacji kodu dla atrybutów, a następnie dla metod klasy. 

 

Generacja kodu atrybutów 

Krok 4. Wygenerowanie metod dostępowych. 

Dla każdego atrybutu (poza atrybutami realizującymi asocjacje) generowana jest klauzula 

umożliwiająca uzyskanie do niego dostępu. W zależności od wybranej przez użytkownika 

opcji, generowana jest klauzula attr_reader – umożliwiająca odczytanie wartości 

atrybutu, bądź attr_accessor –udostępniająca dodatkowo możliwość zmiany wartości 

atrybutu. Generacja metod dostępowych polega na połączeniu łańcucha znakowego 

odpowiadającego wybranej klauzuli z nazwą atrybutu. 

 

Krok 5. Wygenerowanie metody initialize. 

W przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, kiedy klasa nie miała żadnych atrybutów, 

w omawianym przypadku metoda initialize powinna zawierać kod inicjalizujący 

wartości dodanych atrybutów. Pierwszym krokiem jest dodanie parametrów do metody 
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initialize dla każdego z atrybutów zdefiniowanych dla danej klasy. Parametry te 

służyć będą do przekazania wartości inicjalizacyjnych podczas tworzenia obiektów. 

Następnie generowany jest kod odpowiedzialny za inicjalizację wartości atrybutów. W tym 

celu tworzone są obiekty klasy UmlAttributeGenerator dla każdego 

z występujących atrybutów, których zadaniem jest rozpoznanie typu atrybutu, jego 

właściwości i wygenerowanie na tej podstawie odpowiedniego kodu. W przypadku, gdy 

atrybut powstał w wyniku zamodelowania asocjacji, kod generowany jest na podstawie jej 

właściwości – proces generacji w przypadku wystąpienia asocjacji został omówiony 

w rozdziale 4.3.4. W omawianym przykładzie przetwarzany jest zwykły atrybut – 

tworzona jest zmienna instancji powstała z połączenia znaku „@” (zgodnie z konwencją 

Ruby znak ten wykorzystywany jest do tworzenia atrybutów instancji) i nazwy atrybutu. 

Wartość atrybutu instancji ustawiana jest wartością przekazaną w parametrze konstruktora 

obiektu. 

 

Generacja kodu metod 

Krok 6. Wygenerowanie metod klasy. 

Dla każdej zdefiniowanej na diagramie metody tworzony jest obiekt 

UmlOperationGenerator i wywoływana jest jego operacja 

generate_source_code(). Pierwszą wykonywaną czynnością jest sprawdzenie czy 

metoda jest metodą asocjacyjną – jeżeli tak, następuje wygenerowanie jej definicji na 

podstawie szablonu oraz właściwości powiązanego atrybutu. Operacja metoda1 nie jest 

metodą asocjacyjną, zatem następuje przejście do następnego kroku – generacji sygnatury. 

Sygnatura metody składa się z nazwy oraz listy parametrów, dla wygenerowania, których 

tworzone są obiekty klasy UmlParameterGenerator. Po wygenerowaniu sygnatury 

generator tworzy definicję ciała metody. Jeżeli jest to metoda asocjacyjna definicja 

powstaje na podstawie zdefiniowanego dla niej szablonu. Dla metod nieasocjacyjnych, 

generacja definicji zależy od informacji zawartych w pliku XMI oraz ustawień 

zdefiniowanych przez użytkownika. Możliwe jest wybranie opcji, aby definicje metod 

generowane były z opisów dodawanych w czasie tworzenia diagramu klas. Trzeba jednak 

pamiętać, że opcja ta wpływa na proces generacji kodu dla wszystkich generowanych 

metod diagramu. W takiej sytuacji część powstałego kodu nie jest wynikiem działania 

generatora, lecz powstaje w trakcie tworzenia diagramu klas. Kod powstały z komentarza 

metody nie jest w żaden sposób weryfikowany, co oznacza, że w zapewnienie jego 
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poprawności jest obowiązkiem projektanta tworzącego diagram klas. Ponieważ metoda 

metoda1 jest prywatna na końcu jej definicji dodawana jest klauzula private 

:metoda1. Podobna klauzula występuje dla metod chronionych. 

Kod powstały w wyniku generacji dla zmodyfikowanej klasy KlasaA przedstawiony 

został na wydruku 13. 

 

 

module Gen_demo 

  class KlasaA 

    attr_accessor :atrybut1 

 

    #------------------------ 

    # Constructor 

    #------------------------ 

    def initialize(atrybut1) 

      @atrybut1 = atrybut1 

    end 

 

    def metoda1(parametr1) 

      # To implement 

      raise NotImplementedError.new('metoda1 is not implemented') 

    end 

    private :metoda1 

 

  end # End of KlasaA class 

end # End of gen_demo module 

Wydruk 13 Kod wygenerowany dla klasy posiadającej atrybuty i metody 

 

Jak zostało przedstawione w rozdziale 2.2 Ruby jest językiem nie zawierającym 

jawnej deklaracji typów. Z tego powodu typy atrybutów i parametrów zdefiniowane na 

diagramie klas UML nie są przenoszone do wygenerowanych definicji. Generator mimo to 

przechowuje informacje o typach obiektów, ponieważ są one potrzebne w przypadku, gdy 

zdefiniowane zostały domyślne wartości dla tych obiektów. Bez informacji 

o zdefiniowanym typie oraz przykładowo dla domyślnej wartości „1.23” generator nie 

wiedziałby czy potraktować dany atrybut/parametr jak zmienną typu znakowego 

(attr = „1.23”) czy liczbowego (attr = 1.23). 

4.3.3. Generacja kodu dziedziczenia 

We rozdziałach 4.3.1 i 4.3.2 opisane zostały kroki potrzebne do wygenerowania 

definicji pojedynczej klasy. Celem tworzenia diagramów klas jest jednak nie tylko opisanie 

struktur poszczególnych elementów, ale przede wszystkim pokazanie relacji, jakie między 

nimi zachodzą. W poniższym rozdziale opisany zostanie pierwszy rodzaj związku 
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pomiędzy klasami – dziedziczenie. Przykładowy diagram klas, na podstawie, którego 

zaprezentowane zostaną fazy generacji kodu dla tej relacji przedstawiony został na 

rysunku 11. 

 

 

Rysunek 11 Diagram klas przedstawiający relację dziedziczenia 

 

W porównaniu do wcześniej przedstawionych diagramów, oprócz klasy KlasaA dodana 

została druga klasa Rodzic, będąca klasą bazową w relacji dziedziczenia. Obie klasy 

posiadają także własne atrybuty. 

 Zmianie uległ także diagram obiektów przedstawiający wewnętrzną reprezentację 

modelu UML (rysunek 12). Z powodu wystąpienia dwóch klas, na diagramie można 

znaleźć dwa zestawy obiektów UmlClass, UmlFile i UmlAttribute. Pojawił się 

także nowy obiekt klasy UmlGeneralization służący do przechowania informacji 

o dziedziczeniu. 

 

 

Rysunek 12 Reprezentacja danych dla diagramu klas zawierającego dziedziczenie 
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Generacja kodu klasy bazowej nie różni się od generacji pojedynczej klasy.. Zarówno 

w pliku XMI, jak i w zaprojektowanym modelu danych obiekt reprezentujący klasę 

nadrzędną nie posiada żadnych informacji o klasach, które po nim dziedziczą. Podobnie 

sytuacja wygląda w wygenerowanym kodzie Ruby – nie ma w nim żadnych instrukcji 

świadczących, że klasa jest klasą bazową w jakiejkolwiek relacji dziedziczenia. 

Wygenerowany kod klasy Rodzic został przedstawiony na wydruku 14. 

 

module Gen_demo 

  class Rodzic 

    attr_accessor :r_atrybut1 

 

    #------------------------ 

    # Constructor 

    #------------------------ 

    def initialize(r_atrybut1) 

      @r_atrybut1 = r_atrybut1 

    end 

  end # End of Rodzic class 

end # End of gen_demo module 

Wydruk 14 Kod wygenerowany dla klasy bazowej w relacji dziedziczenia 

 

W odróżnieniu do generacji kodu dla klasy bazowej, podczas generacji kodu dla klasy 

potomnej wykonywane są dodatkowe czynności, w celu generacji kodu związanego 

z dziedziczeniem. 

 

Krok 1. Wygenerowanie listy dołączanych plików. 

Zgodnie z konwencją używaną w języku Ruby, dla zachowania przejrzystości, każda klasa 

definiowana jest w osobnym pliku. Rozwiązanie takie powoduje jednak, że chcąc 

dostarczyć informacje, które nie znajdują się w bieżącym pliku należy jawnie wskazać 

interpreterowi potrzebne pliki. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w sytuacji wystąpienia 

dziedziczenia. Definiując klasę potomną trzeba wskazać plik przechowujący definicję 

klasy nadrzędnej – interpreter Ruby pobierze z tego pliku niezbędne informacje w czasie 

tworzenia obiektów klasy potomnej. Pierwszą czynnością, którą wykonuje generator jest 

sprawdzenie jak wiele obiektów klasy UmlGeneralization jest połączonych relacją 

isChild z obiektem, dla którego następuje generacja kodu. Jeżeli połączonych jest 

więcej niż jeden obiekt UmlGeneralization oznacza to, że występuje 

wielodziedziczenie (dozwolone w UML, XMI i modelu danych), którego nie można 

wygenerować w kodzie Ruby. Generator w takim wypadku wyświetla odpowiedni 

komunikat użytkownikowi informując go o niewykonalności wygenerowania poprawnego 
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kodu wraz z prośbą o poprawienie modelu UML. W przypadku, gdy obiekt reprezentujący 

klasę połączony jest relacją isChild tylko z jednym obiektem klasy 

UmlGeneralization oznacza to, że dziedziczenie jest poprawne z punktu widzenia 

składni języka Ruby. Następnym krokiem jest odnalezienie klasy rodzica – obiekt 

połączony z UmlGeneralization asocjacją isParent, a potem pobranie nazwy 

pliku, w którym znajduje się jego definicja na podstawie połączonego z nim obiektu klasy 

UmlFile. Tak wyznaczona nazwa pliku dodawana jest do klauzuli require 

dołączającej wymagane pliki Ruby. 

Krok 3. Wygenerowanie nagłówka klasy.  

Do nagłówka klasy dodawana jest informacja, po której klasie dziedziczy, za pomocą 

znaku „>” oraz nazwy klasy rodzica uzyskanej dzięki relacji isParent. 

Krok 5. Wygenerowanie metody initialize. 

W przypadku wystąpienia dziedziczenia generacja konstruktora klasy (metoda 

initialize) uzupełniana jest o dodatkowe czynności z tym związane. Gdy klasa 

bazowa posiada własne atrybuty, dziedziczone są one przez jej wszystkie klasy potomne. 

Dlatego generując listę argumentów metody initialize dla klasy potomnej, generator 

kodu Ruby uwzględnia także wszystkie atrybuty klasy bazowej. Dzięki temu możliwe jest 

wyspecyfikowanie wartości atrybutów pochodzących od klasy rodzica podczas tworzenia 

obiektu klasy dziecka. W celu zainicjalizowania wartości atrybutów pochodzących z klasy 

bazowej generowane jest wywołanie metody super(), które powoduje wywołanie 

metody konstruktora dla klasy rodzica. 

 

Definicja klasy KlasaA przedstawiająca wygenerowany kod z uwzględnieniem 

dziedziczenia po klasie Rodzic została przedstawiona na wydruku 15. 

require 'rodzic.rb' 

 

module Gen_demo 

  class KlasaA < Rodzic 

    attr_accessor :atrybut1 

 

    #------------------------ 

    # Constructor 

    #------------------------ 

    def initialize(r_atrybut1, atrybut1) 

      super(r_atrybut1) 

      @atrybut1 = atrybut1 

    end 

  end # End of KlasaA class 

end # End of gen_demo module 

Wydruk 15 Kod wygenerowany dla klasy potomnej w relacji dziedziczenia 
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4.3.4. Generacja kodu asocjacji 

Każda asocjacja zamodelowana na diagramie klas przedstawiona jest w kodzie 

przez atrybut oraz odpowiednio wygenerowane metody. W zależności od rodzaju asocjacji 

generowane są różne typy atrybutów oraz metod. W celu przedstawienia zasad 

generowania kodu dla asocjacji omówione zostały różne jej przypadki: asocjacje 

o krotności „do 1”, o krotności „do wielu” oraz asocjacje kwalifikowane. 

4.3.4.1. Generacja kodu asocjacji o krotności „do 1” 

Sposób generacji kodu dla asocjacji o krotności „do 1” omówiony zostanie na 

przykładzie przedstawionym na rysunku 13. 

 

 

Rysunek 13 Diagram klas przedstawiający asocjację o krotności "0..1" 

 

Utworzony diagram klas przedstawia dwie połączone ze sobą klasy – krotności po obu 

stronach asocjacji wynoszą „od 0 do 1”. 

 

Utworzenie reprezentacji informacji o asocjacjach odbywa się w kilku etapach (rozdział 

4.2.2): 

1) Wczytanie danych z pliku XMI. 

2) Zastąpienie powiązań obiektów biorących udział w asocjacji za pomocą pól 

xmi:id, na bezpośrednie połączenia obiektów. 

3) Dodanie metod asocjacyjnych odpowiednich dla danego typu asocjacji. 

 

Model danych, utworzony zgodnie z powyższymi krokami, przedstawiony został na 

rysunku 14. Obiekt klasy UmlPackage przechowuje wskazania do wszystkich obiektów 

reprezentujących klasy i asocjacje. Połączenie obiektów reprezentujących klasy KlasaA 

i KlasaB odbywa dzięki obiektowi UmlAssociation, który powiązany jest z ich 

odpowiednimi atrybutami. Każdy z obiektów reprezentujących klasy połączony jest także 

z dwoma obiektami klasy UmlOperation. Zarówno obiekty odpowiadające atrybutom 



47 

 

jak i metodom nie powstały w wyniku realizacji elementów zamodelowanych w czasie 

tworzenia diagramu – jak widać na diagramie klas, KlasaA i KlasaB są puste. 

Wszystkie atrybuty i metody przechowywane w modelu danych są wynikiem wystąpienia 

asocjacji. 

 

Rysunek 14 Reprezentacja danych dla diagramu z asocjacją o krotności "0..1" 

 

Pierwszą czynnością związaną z generacją kodu dla asocjacji jest stworzenie 

i zainicjalizowanie atrybutów. Podobnie jak w przypadku zwykłych atrybutów kod 

inicjalizujący umieszczany jest wewnątrz metody initialize i generowany jest przez 

odpowiedni generator – obiekt klasy UmlAttributeGenerator. Generator po 

rozpoznaniu, że atrybut powstał w wyniku wystąpienia asocjacji sprawdza krotność, która 

przechowywana jest w zmiennej multiplicity klasy UmlAttribute. W przypadku 
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wystąpienia krotności „0-1” lub „1-1” tworzony jest atrybut o nazwie odpowiadającej 

atrybutowi utworzonemu na diagramie klas oraz wartości nil. Język Ruby jest językiem, 

w którym nie ma typów, zatem nie można w tym momencie pokazać (poza 

wygenerowanym komentarzem) asocjację, z którą klasą reprezentuje dany atrybut. 

W odróżnieniu od zwykłych atrybutów wartość atrybutu asocjacyjnego nie może być 

zainicjowana podczas tworzenia obiektu oraz nie ma możliwości wygenerowania 

standardowych metod dostępowych attr_reader i attr_accessor. Do pobierania 

i zmiany wartości atrybutów asocjacyjnych służą specjalne metody asocjacyjne utworzone 

na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów kodu. Metody te, podobnie jak 

klauzule attr_reader i attr_accessor zapewniają hermetyzację danych, 

umożliwiają pobranie i zmianę wartości atrybutów asocjacyjnych, ale dodatkowo 

zapewniają utrzymanie spójności połączeń pomiędzy obiektami po obu stronach relacji. 

 

Przedstawione na diagramie obiektów instancje metod zostały dodane na podstawie 

pliku konfiguracyjnego definiującego listę operacji dla poszczególnych typów asocjacji. 

Fragment opisujący asocjację o krotności „0...1”, przedstawiony został na wydruku 16. 

 

 
<role_type multiplicity="0-1" qualified="0"> 

  <method name="$assoc_attr=" template="assoc_set.template"> 

    <parameter name="new_$assoc_attr"/> 

  </method> 

  <method name="$assoc_attr" template="assoc_get.template"/> 

</role_type> 

Wydruk 16 Fragment pliku konfiguracyjnego definiujący listę metod dla asocjacji o krotności "0-1" 

 

Generacja kodu dla metod asocjacyjnych rozpoczyna się od wyznaczenia ich nazw oraz 

nazw ich parametrów. Jak można zauważyć na diagramie obiektów nazwy metod 

asocjacyjnych dla obu klas są takie same ($assoc_attr= oraz $assoc_attr) 

i odpowiadają szablonom nazw zdefiniowanych w  pliku konfiguracyjnym. Dopiero na 

etapie generacji kodu nazwy te przyjmują wartości odpowiednie dla generowanego 

przypadku. Właściwe nazwy metod asocjacyjnych generowane są poprzez zastąpienie 

znacznika $assoc_attr nazwą atrybutu powiązanego z asocjacją. Przykładowo dla 

klasy KlasaA posiadającej atrybut klasaB, metody asocjacyjne przyjmują nazwy: 

klasaB= oraz klasaB. Nazwy odpowiadają konwencji stosowanej w języku Ruby – 

takie same nazwy wygenerowane zostałyby przez użycie klauzul attr_reader 
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i attr_accessor. W analogiczny sposób tworzone są nazwy parametrów metod 

asocjacyjnych – parametr new_$assoc_attr w wygenerowanym kodzie przyjmuje 

nazwę new_klasaB. 

Następnym etapem generacji kodu dla metody asocjacyjnej jest utworzenie jej definicji na 

podstawie szablonu. Krok ten zostanie omówiony na przykładzie metody umożliwiającej 

zmianę wartości atrybutu asocjacyjnego dla klasy KlasaA. Szablon kodu przedstawiony 

został na wydruku 17. 

 

 
if @$assoc_attr != new_$assoc_attr 

  if @$assoc_attr != nil 

    old_$assoc_attr = @$assoc_attr 

    @$assoc_attr = nil 

    <remove>old_$assoc_attr.$remove_method</remove> 

  end 

  @$assoc_attr = new_$assoc_attr 

  <add>if new_$assoc_attr != nil 

    new_$assoc_attr.$set_method($key, self) 

  end</add> 

end 

Wydruk 17 Szablon kodu metody umożliwiającej zmianę wartości atrybutu asocjacyjnego 

 

Podobnie jak w przypadku wygenerowania nazwy metody i parametrów, także w szablonie 

definicji znajdują się znaczniki $assoc_attr umożliwiające dostosowanie kodu do 

konkretnych sytuacji. Znaczniki te, podobnie jak we wcześniejszym kroku, zamieniane są 

na odpowiednie nazwy atrybutów. Tak przekształcony szablon metody przedstawiony 

został na wydruku 18. 

 

 

if @klasaB != new_klasaB 

  if @klasaB != nil 

    old_klasaB = @klasaB 

    @klasaB = nil 

    <remove>old_klasaB.$remove_method</remove> 

  end 

  @klasaB = new_klasaB 

  <add>if new_klasaB != nil 

    new_klasaB.$set_method($key, self) 

  end</add> 

end 

Wydruk 18 Szablon kodu po uszczegółowieniu znacznika $assoc_attr 
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W szablonie występują specjalne fragmenty kodu, które zostały oznaczone znacznikami 

<add> oraz <remove>. Fragmenty te generowane są w celu: 

 Fragment pomiędzy znacznikami add – odpowiada za dodanie połączenia 

w obiekcie po drugiej stronie asocjacji. 

 Fragment pomiędzy znacznikami remove – odpowiada za usunięcie połączenia 

w obiekcie po drugiej stronie asocjacji. 

Przedstawione fragmenty szablonu oznaczone są specjalnymi znacznikami, ponieważ ich 

zawartość nie zawsze dodawana jest do kodu - generator musi móc rozpoznać ich początek 

i koniec. Kod znajdujący się wewnątrz wyróżnionych fragmentów odpowiada za 

wywołanie metod asocjacyjnych obiektu po drugiej stronie asocjacji. Uwzględnienie 

zaznaczonych fragmentów w generowanym kodzie zależy więc od właściwości asocjacji 

po drugiej stronie połączenia. W przypadku, gdy asocjacja jest nawigowalna po obu 

stronach, omawiane fragmenty powinny zostać uwzględnione w kodzie. Generator dodaje 

wtedy zawartość umieszczonego tam kodu oraz usuwa znaczniki add i remove, 

ponieważ służą one jedynie, jako pomocnicze oznaczenia potrzebne w momencie 

generacji. Jeżeli natomiast asocjacja nie jest nawigowalna po drugiej stronie relacji, 

oznacza to, że połączony obiekt nie posiada atrybutu asocjacyjnego ani metod z nim 

skojarzonych. Ponieważ nie można wtedy wywołać metod znajdujących się wewnątrz 

fragmentów add i remove, generator usuwa je całkowicie z wygenerowanego kodu. 

 Ostatnim etapem generacji prezentowanej metody asocjacyjnej jest dostosowanie 

kodu występującego w omawianych wcześniej fragmentach add i remove. Znajdujące 

się tam znaczniki $set_method oraz $remove_method reprezentują wywołania 

metod asocjacyjnych, odpowiedzialne za dodanie i usunięcie połączeń na rzecz obiektu po 

drugiej stronie asocjacji. Na prezentowanym przykładzie krotności po obu stronach 

połączenia wynoszą „0-1” jednak możliwe jest, że krotność po drugiej stronie asocjacji 

będzie inna. W zależności od tego należy wywołać inną metodę asocjacyjną. W przypadku 

asocjacji o krotności „do 1” będzie to metoda analogiczna do omawianej, w przypadku „do 

wielu” będzie to natomiast dodanie obiektu do tablicy reprezentującej asocjację, 

a w przypadku asocjacji kwalifikowanej dodanie obiektu do tablicy słownikowej 

z uwzględnieniem klucza. Generator kodu uzyskuje informacje o rodzaju i krotności 

asocjacji dzięki połączeniu z obiektem UmlAttribute, a następnie 

UmlAssociation. Dzięki temu zastępuje znaczniki $set_method oraz 

$remove_method metodami odpowiednimi dla konkretnego przypadku. Znacznik 
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$key występujący w wywołaniu metody $set_method używany jest w przypadku 

wykrycia asocjacji kwalifikowanej – w pozostałych przypadkach jest usuwany 

z generowanego kodu.  

Wygenerowana w omówiony sposób definicja metody asocjacyjnej łączona jest 

z jej sygnaturą. Pozostałe kroki generacji przebiegają analogicznie do wcześniej 

omówionych, standardowych czynności generacji kodu metod. Ostateczna postać 

wygenerowanej metody asocjacyjnej została przedstawiona na wydruku 19. 

 

 
def klasaB=(new_klasaB) 

  if @klasaB != new_klasaB 

    if @klasaB != nil 

      old_klasaB = @klasaB 

      @klasaB = nil 

      old_klasaB.klasaA = nil 

    end 

    @klasaB = new_klasaB 

    if new_klasaB != nil 

      new_klasaB.klasaA=(self) 

    end 

  end 

end 

Wydruk 19 Kod metody wygenerowany na podstawie szablonu 

 

Głównym zadaniem wygenerowanej metody klasaB= jest umożliwienie zmiany 

wartości atrybutu asocjacyjnego, jednak równie ważnym zadaniem jest zapewnienie 

spójności połączeń pomiędzy obydwoma obiektami biorącymi udział w asocjacji 

dwukierunkowej. Potrzeba utrzymania spójności połączeń zostanie omówiona na 

przykładzie przedstawionym na rysunku 15. 

 

 

Rysunek 15 Diagram demonstrujący spójność połączeń pomiędzy obiektami - sytuacja początkowa 
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Przedstawione zostały dwa obiekty klasy KlasaB, z czego jeden połączony jest asocjacją 

dwukierunkową z obiektem klasy KlasaA. Załóżmy teraz, że następuje zmiana wartości 

atrybutu klasaB obiektu ObiektA tak, aby powiązać go z obiektem ObiektB_2 

i operacja ta wykonywana jest przez prostą zmianę wartości atrybutu asocjacyjnego a nie 

z użyciem metody asocjacyjnej:  

ObiektA.klasaB = ObiektB_2 

 

Zmiana wartości atrybutu asocjacyjnego, przeprowadzona w opisany sposób, powoduje 

powstanie sytuacji przedstawionej na rysunku 16. 

 

 

Rysunek 16 Diagram demonstrujący spójność połączeń pomiędzy obiektami - niepoprawność połączeń 

 

Uzyskany stan połączeń pomiędzy obiektami jest niepoprawny, ponieważ: 

- ObiektB_1 nadal przechowuje referencję do obiektu ObiektA 

- ObiketB_2 nie przechowuje referencji do obiektu ObiektA, pomimo zmiany wartości 

atrybuty klasaB obiektu ObiektA. 

 

W celu usunięcia niespójności pomiędzy obiektami należy usunąć połączenie dla 

pierwszego obiektu klasy KlasaB oraz dodać analogiczne połączenie dla drugiego 

obiektu. Oczywiście możliwe jest bezpośrednie operowanie na wartościach atrybutów 

asocjacyjnych, tak by zachować spójność i poprawność połączeń. Wymagałoby to jednak 

od programisty pisania dodatkowego kodu oraz związane byłoby z większym ryzykiem 

popełnienia błędu. Sytuacja ta została jednak uwzględniona w kodzie metody asocjacyjnej, 

więc jej użycie pozwala na uniknięcie omawianego problemu. Wywołując wygenerowaną 

metodę asocjacyjną w celu zmiany wartości atrybutu wykonywane są wszystkie niezbędne 
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czynności potrzebne do zachowania spójności danych, czego wynikiem jest stan 

przedstawiony na rysunku 17. 

 

 

Rysunek 17 Diagram demonstrujący spójność połączeń pomiędzy obiektami - poprawnie wykonane 

przepięcie obiektów 

 

Omówione zostały wszystkie, specyficzne kroki generacji kodu dla asocjacji 

o krotności „do 1”. Ukończona definicja klasy KlasaA została przedstawiona na 

wydruku 20. Pokazana została definicja tylko jednej klasy wchodzącej w skład asocjacji, 

ponieważ kod wygenerowany dla obu klas jest bardzo podobny. 

 

 
module Gen_demo 

  class KlasaA 

    #------------------------ 

    # Constructor 

    #------------------------ 

    def initialize() 

 

      #------------------------ 

      # Association attributes 

      #------------------------ 

      @klasaB = nil 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on    

      'assoc_set.template' template 

    #------------------------ 

    def klasaB=(new_klasaB) 

      if @klasaB != new_klasaB 

         

        if @klasaB != nil 

          old_klasaB = @klasaB 

          @klasaB = nil 

          old_klasaB.klasaA = nil 

        end 

        @klasaB = new_klasaB 

        if new_klasaB != nil 
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          new_klasaB.klasaA=(self) 

        end 

      end 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_get.template' template 

    #------------------------ 

    def klasaB 

      return @klasaB 

    end 

 

  end # End of KlasaA class 

end # End of gen_demo module 

Wydruk 20 Kod wygenerowany dla klasy wchodzącej w skład asocjacji o krotności "0..1" 

4.3.4.2. Generacja kodu asocjacji o krotności „do wielu” 

Sposób generacji kodu dla asocjacji o krotności „do wielu” przebiega według 

podobnego schematu jak dla omówionego przypadku asocjacji o krotności „do 1”.  

Różnice, które pojawiają się podczas generacji kodu dla tego typu asocjacji to: 

1) Generacja atrybutu realizującego asocjację – w przypadku asocjacji „0-*” lub „1-*” 

zamiast pojedynczego atrybutu, generowana jest tablica, w której umieszczane są 

obiekty powiązanej asocjacją klasy. 

2) Generacja metod asocjacyjnych – metody dodawane są według schematu 

opisanego we wcześniejszym rozdziale: 

a) kod metod pobierany jest z szablonów definicji, 

b) występujące wewnątrz szablonu znaczniki zastępowane są przez nazwy 

atrybutów odpowiednie dla przetwarzanego diagramu klas, 

c) generator na podstawie właściwości asocjacji (jedno lub dwukierunkowa, 

krotność, kwalifikowalność) dodaje lub usuwa poszczególne fragmenty 

szablonu kodu oraz zastępuje znaczniki odpowiednimi nazwami metod. 

 

W przypadku asocjacji „do wielu” generowany jest inny zestaw metod 

asocjacyjnych niż omówiony wcześniej, przeznaczony dla asocjacji o krotnościach 

„0-1” lub „1-1”. Metody zdefiniowane dla asocjacji o krotnościach „0-*” i „1-*” to: 

 add_to_$assoc_attr(new_value) – metoda dodaje nowy obiekt do 

tablicy reprezentującej asocjację; 

 has_in_$assoc_attr(value) – metoda sprawdza czy obiekt 

przekazany w parametrze znajduje się w tablicy reprezentującej asocjację; 
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 size_of_$assoc_attr() – metoda zwraca rozmiar tablicy 

reprezentującej asocjację; 

 remove_from_$assoc_attr(value) – metoda usuwa obiekt 

przekazany w parametrze z tablicy reprezentującej asocjację; 

 remove_all_from_$assoc_attr() – metoda usuwa wszystkie 

wcześniej dodane obiekty z tablicy reprezentującej asocjację; 

 get_$assoc_attr_at(index) – metoda zwraca obiekt znajdujący się 

w tablicy reprezentującej asocjację w miejscu oznaczonym indeksem 

przekazanym w parametrze. 

 

W celu pokazania wyników dla asocjacji o krotności „do wiele” przeprowadzona zostanie 

generacja dla diagramu klas z rysunku 18. 

 

 

Rysunek 18 Diagram klas przedstawiający połączenie za pomocą asocjacji o krotności "do wielu" 

 

Wygenerowany kod przedstawiony został na wydruku 21. Wewnątrz metody 

initialize utworzona została tablica związana z asocjacją. Wszystkie wygenerowane 

metody to metody asocjacyjne udostępniające dostęp i szereg użytecznych operacji 

możliwych do wykonania na tablicy. Podobnie jak we wcześniej omówionym przypadku, 

metody add_to_klasaB oraz remove_from_klasaB nie tylko dodają i usuwają 

połączenia na rzecz obiektu klasy KlasaA, ale także zapewniają spójność połączeń 

wywołując odpowiednie metody obiektów klasy KlasaB. Ponieważ krotność asocjacji po 

stronie klasy KlasaA wynosi „0-1” dla obiektów klasy KlasaB wywoływana jest metoda 

odpowiednia dla tego typu asocjacji. 

 

 
module Gen_demo 

  class KlasaA 

    #------------------------ 

    # Constructor 

    #------------------------ 

    def initialize() 
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      #------------------------ 

      # Association attributes 

      #------------------------ 

      @klasaB = [] 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_add_to.template' template 

    #------------------------ 

    def add_to_klasaB(new_value) 

      if new_value != nil && !(has_in_klasaB(new_value)) 

        @klasaB << new_value 

        new_value.klasaA=(self) 

        return true 

      end 

      return false 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_each.template' template 

    #------------------------ 

    def each_klasaB 

      @klasaB.each do |item| 

        yield item 

      end 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_get_at.template' template 

    #------------------------ 

    def get_klasaB_at(index) 

      if index != nil && index >= 0 && index < size_of_klasaB() 

        return @klasaB[index] 

      end 

      return nil 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_has_in.template' template 

    #------------------------ 

    def has_in_klasaB(value) 

      return @klasaB.include?(value) 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_remove_from.template' template 

    #------------------------ 

    def remove_from_klasaB(value) 

       

      if value != nil && has_in_klasaB(value) 

        if (value.klasaA = nil) == false 

          return false 

        end 

        @klasaB.delete(value) 

        return true 
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      end 

      return false 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_remove_all.template' template 

    #------------------------ 

    def remove_all_from_klasaB 

      @klasaB.each do |value| 

        if (value.klasaA = nil) == false 

          return false 

        end 

      end 

       

      @klasaB.clear() 

      return true 

    end 

 

    #------------------------ 

    # Association method added by Ruby Code Generator based on  

      'assoc_size_of.template' template 

    #------------------------ 

    def size_of_klasaB 

      return @klasaB.size() 

    end 

 

  end # End of KlasaA class 

end # End of gen_demo module 

Wydruk 21 Kod wygenerowany dla klasy wchodzącej w skład asocjacji o krotności "do wielu" 

4.3.4.3. Generacja kodu asocjacji kwalifikowanej 

Specyficznym rodzajem asocjacji reprezentowanej przez zbiór obiektów (dla 

zwykłej asocjacji „do wielu” była to tablica obiektów) są asocjacje kwalifikowane. Dla 

każdego końca asocjacji można zdefiniować kwalifikator, czyli atrybut (lub zbiór 

atrybutów), którego zadaniem jest jednoznaczna identyfikacja obiektów klasy położonej po 

drugiej stronie tego połączenia. Z punktu widzenia graficznej reprezentacji krotność 

podana na diagramie oznacza liczbę wartości związanych z danym kluczem, a kwalifikator 

oznaczany jest małym prostokątem przyległym do symbolu klasy. 

 

Główne korzyści z użycia asocjacji kwalifikowanych to: 

 z perspektywy pojęciowej - asocjacja kwalifikowana informuje, że pewien zbiór 

atrybutów pozwala na identyfikację grup obiektów; 

 z perspektywy projektowej - asocjacja kwalifikowana stanowi wskazanie na możliwość 

zaimplementowania danego elementu modelu przy wykorzystaniu struktur danych, 

które pozwolą na bardziej efektywny dostęp, np. ułatwią przeszukanie dużego zbioru 
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obiektów. Przykładami są słownik czy tablica asocjacyjna, gdzie przechowywane są 

pary (kwalifikator, zbiór obiektów identyfikowanych przez wartość kwalifikatora). 

 

Pod kątem generacji kodu Ruby powstały kod różni się od powstałego dla asocjacji 

o krotności „do wiele” następującymi elementami: 

1) Zamiast zwykłej tablicy przechowującej obiekty połączonej klasy, tworzona jest 

tablica asocjacyjna umożliwiająca przechowywanie par wartości: klucz - obiekt.  

2) Generowany jest inny zestaw metod dla tablicy asocjacyjnej – generowane metody 

są tak dostosowane, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości tablicy 

słownikowej. Dla asocjacji kwalifikowanych generowane są następujące operacje: 

 has_value_in_$assoc_attr(value) – metoda sprawdza czy 

w tablicy asocjacyjnej znajduje się element, którego wartość równa jest 

przekazanej w parametrze; 

 has_key_in_$assoc_attr(key) – metoda sprawdza czy w tablicy 

asocjacyjnej znajduje się element, którego klucz równy jest przekazanemu 

w parametrze; 

 has_in_$assoc_attr(key, value) – metoda sprawdza czy w tablicy 

asocjacyjnej znajduje się element, którego klucz i wartość równe są 

przekazanym w parametrze; 

 keys_of_$assoc_attr – metoda zwraca zestaw wszystkich kluczy 

znajdujących się w tablicy asocjacyjnej; 

 values_of_$assoc_attr – metoda zwraca zestaw wszystkich wartości 

znajdujących się w tablicy asocjacyjnej; 

 size_of_$assoc_attr – metoda zwraca rozmiar tablicy asocjacyjnej 

reprezentującej asocjację kwalifikowaną; 

 get_from_$assoc_attr(key) – metoda zwraca wartość odpowiadającą 

kluczowi przekazanemu w parametrze; 

 add_to_$assoc_attr(key, value) – metoda dodaje do tablicy 

asocjacyjnej element o kluczu i wartości równym przekazanym w parametrach; 

 remove_value_from_$assoc_attr(value) – metoda usuwa 

elementy, których wartość równa jest przekazanej w parametrze; 

 remove_key_from_$assoc_attr(key) – metoda usuwa elementy, 

których klucz równy jest przekazanemu w parametrze; 
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 remove_from_$assoc_attr(key, value) – metoda usuwa elementy, 

których klucz i wartość równe są przekazanym w parametrach; 

 remove_all_from_$assoc_attr – metoda usuwa wszystkie elementy 

z tablicy asocjacyjnej. 

4.3.4.4. Szczególne przypadki asocjacji 

Poniżej opisane zostały szczególne przypadki asocjacji, które nie zostały omówione 

we wcześniejszych rozdziałach pracy. 

 

Asocjacja obligatoryjna 

Asocjacja o krotności „1-1” lub „1-*”. W przypadku wystąpienia asocjacji tego 

typu obiekt, dla którego została zdefiniowana musi być zawsze powiązany z co najmniej 

jednym obiektem sąsiedniej klasy. Oznacza to, że powiązany obiekt musi zostać 

przekazany już podczas jego tworzenia oraz, że nigdy nie można usunąć tego powiązania 

(bądź powiązania z ostatnim obiektem w przypadku asocjacji o krotności „do wielu”). 

Generator kodu Ruby, przetwarzając asocjację obligatoryjną, modyfikuje 

następujące elementy definicji klasy w celu wymuszenia spójności danych: 

 Konstruktor obiektu – w metody initialize dodany jest argument oznaczający 

połączony obiekt i wymagane jest jego wyspecyfikowanie. Nie jest dopuszczone 

podanie wartości nil. 

 Definicja metody ustawiającej – nie jest dopuszczona sytuacja ustawienia wartości 

nil oraz połączenia z obiektem, który już posiada analogiczne połączenie (dla 

asocjacji „0-1” po drugiej stronie asocjacji). Oznaczałoby to bowiem, że stare 

połączenie musiałoby zostać usunięte co spowodowałoby, że inny obiekt tej samej 

klasy (posiadający obligatoryjne połączenie) naruszyłby spójność modelu. 

 Brak generacji metody remove_all – w przypadku asocjacji „1-*” nie jest 

dozwolone usunięcie wszystkich połączonych obiektów. Wymagane jest posiadanie 

przynajmniej jednego połączonego obiektu. 

 Definicja metody remove – w przypadku asocjacji „1-*” nie jest dozwolone 

usunięcie ostatniego połączonego obiektu. 
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Agregacja 

Agregacja reprezentuje relację typu całość-część, w której część może należeć do 

kilku całości, a całość nie zarządza czasem istnienia części. Agregacja jest silniejszą formą 

asocjacji. W przypadku tej relacji równowaga między powiązanymi klasami jest 

zaburzona: istnieje właściciel i obiekt podrzędny, które są ze sobą powiązane czasem 

swojego życia. Właściciel jednak nie jest wyłącznym właścicielem obiektu podrzędnego, 

zwykle też nie tworzy i nie usuwa go. Relacja agregacji jest zaznaczana linią łączącą 

klasy/obiekty, zakończoną białym rombem po stronie właściciela. 

Generator kodu Ruby nie rozróżnia agregacji od zwykłej asocjacji. Obowiązują 

zatem wszystkie opisane wcześniej reguły odnoszące się do generacji kodu asocjacji. 

 

Kompozycja 

Kompozycja jest relacją silniejszą od asocjacji i agregacji. Reprezentuje relacje 

całość-część, w których części są tworzone i zarządzane przez obiekt reprezentujący 

całość. Ani całość, ani części nie mogą istnieć bez siebie, dlatego czasy ich istnienia są 

bardzo ściśle ze sobą związane i pokrywają się: w momencie usunięcie obiektu całości 

obiekty części są również usuwane. Kompozycja jest przedstawiana na diagramie 

podobnie jak agregacja, przy czym romb jest wypełniony. 

Generator kodu Ruby, przetwarzając kompozycję, modyfikuje następujące 

elementy definicji klasy: 

 Metoda tworząca połączenie – w przypadku kompozycji metoda tworząca 

połączenie (metoda ustawiająca lub metoda dodająca obiekt do tablicy 

w przypadku relacji o krotności „do wielu”) nie pobiera w argumencie nowego 

obiektu, z którym ma utworzyć połączenie a wartości atrybutów, które są potrzebne 

do jego utworzenia. Na podstawie tych wartości tworzony jest nowy obiekt 

połączonej klasy, który łączony jest z obiektem – właścicielem/całością. 

 Metoda usuwająca połączenie – w przypadku zwykłej asocjacji po usunięciu 

połączenia po stronie bieżącego obiektu wywoływana była metoda usuwająca 

relację po stronie połączonego obiektu. W przypadku kompozycji połączony obiekt 

jest całkowicie usuwany, więc usunięcie jego połączeń jest niepotrzebne. 
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5. Projekt demonstracyjny 

 

Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania utworzonego generatora kodu 

Ruby. Na podstawie opracowanego projektu realizującego system zarządzania uczelnią 

omówione zostały poszczególne kroki procesu wytwarzania oprogramowania z użyciem 

przygotowanego generatora. Dalsza część rozdziału zawiera opis wygenerowanego kodu 

oraz fragmentów, które należy uzupełnić w celu uruchomienia i sprawdzenia programu. 

5.1. Proces wytwarzania oprogramowania z użyciem generatora kodu 

Ruby 

Opracowane rozwiązanie służy generacji kodu szkieletu aplikacji z utworzonego 

wcześniej diagramu klas, co jest jednym z etapów procesu wytwarzania oprogramowania 

opartego na modelu. Częstym przypadkiem użycia generatorów kodu jest utworzenia kodu 

dla już posiadanego diagramu klas, jednak w tym rozdziale omówiony zostanie pełen 

proces - włączając utworzenie projektu w wybranym środowisku modelowania UML oraz 

zdefiniowanie diagramu klas będącego źródłem informacji dla generatora kodu Ruby. 

5.1.1. Utworzenie projektu UML 

Utworzenie projektu w służącym do tego środowisku modelowania UML jest 

pierwszym etapem przygotowania danych dla generatora kodu Ruby. Ze względu na 

niekompatybilność implementacji formatu XMI w różnych narzędziach, utworzony 

generator w opracowanej wersji jest dostosowany do obsługi diagramów utworzonych 

i zapisanych w narzędziu IBM Rational Software Architect [17]. Z tego powodu wszystkie 

następne przykłady oraz zrzuty ekranu przygotowane zostały przy pomocy tego narzędzia. 

 

  



62 

 

 

Rysunek 19 Utworzenie modelu UML w narzędziu Rational Software Architect 

 

 W celu utworzenia nowego projektu UML w środowisku Rational Software 

Architect należy wybrać kolejno opcje „File” -> „New” -> „Project…”, a następnie wybrać 

z zakładki „Modeling” opcję „UML Project”. W kolejnym oknie, przedstawionym na 

rysunku 19, należy podać nazwę tworzonego projektu, ścieżkę gdzie będzie 

przechowywany, a także zdecydować czy wraz z projektem ma być tworzony model UML. 

Następnie użytkownik wybiera szablon modelu (dla potrzeb generatora kodu wybrano 

szablon „Blank Package”) i może zakończyć tworzenie nowego projektu UML. 

5.1.2. Utworzenie diagramu klas 

Do stworzonego projektu UML należy następnie dodać diagram klas, który będzie 

stanowił źródło danych dla generatora kodu Ruby. W tym celu należy rozwinąć utworzony 

projekt, przejść do podkatalogu „Diagrams” i klikając prawym przyciskiem myszy na 

nazwie projektu przejść do menu kontekstowego. Z pośród wyświetlonych opcji należy 

wybrać „Add Diagram”, a następnie „Class Diagram”. Narzędzia dostępne po otworzeniu 

diagramu klas umożliwiają stworzenie klas oraz relacji definiujących zależności pomiędzy 

nimi, a także ustawienie ich właściwości. 

Stworzony na potrzeby demonstracji możliwości generatora kodu Ruby diagram 

klas przedstawiony został na rysunku 20. Przykład opracowany został na podstawie [3], 

[12] i opisuje system zarządzania wyższą uczelnią. 

Główną klasą systemu jest klasa University reprezentująca uczelnię, w której 

skład wchodzą poszczególne wydziały. Każdy wydział znajduje się w określonym 
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budynku, który posiada sale wykładowe i biura. Na wydziale zatrudnieni są pracownicy: 

wykładowcy (Professor) i urzędnicy (Functionary), gdzie każdy zatrudniony musi 

być przypisany do jednego biura/pokoju, w którym pracuje. Na wydziale realizowane są 

przedmioty oznaczone i przechowywane za pomocą kodów, które mogą składać się 

z wykładu oraz laboratorium. Poszczególne zajęcia (obiekty klas Lecture 

i Laboratory) odbywają się w przypisanych salach wykładowych dostępnych 

w budynku danego wydziału. System przechowuje także informacje o studentach 

zapisanych na poszczególne wydziały– student aby być ewidencjonowanym w rejestrze 

uczelni musi być zapisany na przynajmniej jeden wydział (może być studentem więcej niż 

jednego wydziału). Każdy student może być zapisany na wiele przedmiotów 

realizowanych na danym wydziale. Dopuszczona jest sytuacja, gdzie student nie jest 

zapisany na żaden przedmiot (np. urlop dziekański) lub że na dany przedmiot nie są 

zapisani żadni studenci (np. przedmiot realizowany tylko w semestrze letnim). 

Specjalną klasą zdefiniowaną w systemie jest klasa UniversityAPI, 

udostępniająca interfejs umożliwiający obsługę aplikacji. Zawiera ona szereg metod, które 

zostaną zaimplementowane ręcznie po generacji kodu. W przygotowanym przykładzie 

metody te zaimplementowane zostały w sposób umożliwiający obsługę systemu za 

pomocą konsoli. Przykładowo, metody tworzące elementy uczelni pobierają od 

użytkownika potrzebne informacje, a następnie tworzą obiekty odpowiednich klas 

inicjalizując je tymi wartościami. Jedyną publiczną metodą klasy UniversityAPI jest 

metoda manage_university wyświetlająca menu systemu. W zależności od wybranej 

przez użytkownika opcji wywoływana jest odpowiednia, prywatna metoda, która ją 

realizuje. 

Przygotowany diagram klas zawiera wiele różnych konstrukcji UML, co pozwala 

przeanalizować i zweryfikować wygenerowany kod dla różnych przypadków. Na 

diagramie zdefiniowane zostały m.in.: 

- asocjacje dwukierunkowe o różnych krotnościach na końcach relacji, 

- asocjacja jednokierunkowa pomiędzy UniversityAPI a University, 

- relacje obligatoryjne – o krotności 1, 

- asocjacja kwalifikowana pomiędzy Department a Subject, 

- relacje dziedziczenia, 

- prywatne i publiczne metody. 
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Rysunek 20 Diagram klas opisujący system zarządzania uczelnią 
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5.1.3. Zapisanie modelu UML do pliku XMI 

Ostatnim etapem procesu wykonywanym w środowisku Rational Software 

Architect jest zapisanie utworzonego modelu UML do pliku w formacie XMI. W tym celu 

należy po kliknięciu prawym przyciskiem na nazwie projektu wybrać opcję „Export”, 

a następnie wybrać „UML 2.2 XMI Interchange Model”. Po wybraniu modelu UML, który 

chcemy zapisać oraz wskazaniu miejsca docelowego eksportu narzędzie tworzy plik XMI. 

5.1.4. Wygenerowanie kodu aplikacji 

Zapisany plik XMI opisujący utworzony wcześniej model UML stanowi informację 

wejściową dla generatora kodu Ruby. W celu zdefiniowania opcji generacji kodu należy 

przygotować odpowiedni plik konfiguracyjny zawierający następujące informacje: 

- ścieżka do pliku XMI przechowującego opis modelu UML, 

- ścieżka do katalogu docelowego, w którym umieszczone zostaną wygenerowane pliki, 

- czy ma być wykonywana generacja metod dostępowych (odczyt/modyfikacja), 

- czy ma być wykonywana generacja dodatkowych metod asocjacyjnych, 

- czy ma być wykonywana generacja kodu metod z komentarzy UML, 

- liczba spacji stanowiących wcięcia kodu. 

Plik konfiguracyjny stworzony dla systemu zarządzania uczelnią przedstawiony został na 

wydruku 22. 

 

 

INPUT_FILE=C:\Users\Marcin\IBM\rationalsdp\workspace\University\University.xmi 

OUTPUT_DIR=C:\Users\Marcin\Desktop\generated_code 

ATTR_ACCESS_MODE=2 

ASSOC_METHOD_MODE=1 

CODE_FROM_COMMENT=0 

INTENT=2 

 

Wydruk 22 Przykładowy plik kontrolny generatora kodu Ruby 

 

Poszczególne opcje znajdujące się w pliku konfiguracyjnym: 

INPUT_FILE - Ścieżka do pliku XMI przechowującego zapis modelu UML. 

OUTPUT_DIR - Ścieżka do katalogu docelowego, w którym umieszczone zostaną 

wygenerowane pliki. 
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ATTR_ACCESS_MODE – Opcja określająca czy ma być wykonywana generacja metod 

dostępowych dla atrybutów. Możliwe wartości: „0” – metody dostępowe nie są 

generowane; „1” – generowane są jedynie metody umożliwiające odczyt wartości 

atrybutów; „2” – generowane są metody umożliwiające odczyt i zmianę wartości 

atrybutów. 

ASSOC_METHOD_MODE - Opcja określająca czy ma być wykonywana generacja 

dodatkowych metod asocjacyjnych. Możliwe wartości: „0” – metody asocjacyjne nie są 

generowane; „1” – metody asocjacyjne są generowane. 

CODE_FROM_COMMENT - Opcja określająca czy ma być wykonywana generacja kodu 

metod z komentarzy UML. Możliwe wartości: „0” – kod nie jest generowany 

z komentarzy metod dodanych na diagramie klas; „1” – kod jest generowany z komentarzy 

metod dodanych na diagramie klas. 

INTENT – Liczba spacji stanowiących wcięcia kodu. 

 

Po zdefiniowaniu wszystkich opcji można uruchomić generator kodu Ruby podając jako 

parametr wykonania stworzony wcześniej plik konfiguracyjny. W przypadku wykrycia 

niepoprawności którejś z opcji, np. błędnej ścieżki do pliku XMI generator wyświetla 

komunikat z prośbą o poprawienie pliku i przerywa proces. W przypadku generacji kodu 

systemu zarządzania uczelnią wszystkie opcje zostały ustawione poprawnie i proces 

generacji kodu zakończył się powodzeniem (rysunek 21). 

 

Rysunek 21 Generacja kodu aplikacji zarządzania uczelnią 
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5.2. Analiza wygenerowanego kodu aplikacji 

Generator kodu Ruby utworzył definicje klas umieszczonych na diagramie 20 

zgodnie z regułami opisanymi w rozdziale 4.3. Poza wygenerowaniem kodu z elementów 

zdefiniowanych w sposób jawny przez projektanta na diagramie klas, takich jak: nazwy 

klas, atrybuty i metody, dziedziczenie oraz połączenia pomiędzy klasami, generator kodu 

Ruby dodał do modelu i wygenerował definicje metod asocjacyjnych. Metody te 

udostępniają interfejsy nawigowania pomiędzy połączonymi ze sobą klasami, a dodatkowo 

utrzymują spójność połączeń po obu stronach relacji oraz zapewniają przestrzeganie zasad 

zdefiniowanych na diagramie, np. w przypadku występowania asocjacji obligatoryjnej 

Employee *---1 Office, konstruktor klasy Employee wymaga podania obiektu 

klasy Office oraz nigdy nie ma możliwości ustawienia atrybutu office na wartość 

pustą (nil). Te i inne reguły zaimplementowane w metodach asocjacyjnych zapewniają, 

że sposób tworzenia obiektów i ich wzajemnych relacji zawsze będzie odpowiadał 

zdefiniowanym na diagramie regułom. 

5.2.1. Kod utworzony automatycznie 

W tabeli 4 przedstawiono listę wszystkich klas systemu zarządzania uczelnią oraz 

opis metod, które zostały wygenerowane w sposób automatyczny. Nie wymagały one 

żadnych zmian, poprawek czy dopisania jakiegokolwiek dodatkowego kodu 

uzupełniającego ich funkcjonalność w celu późniejszego uruchomienia aplikacji 

demonstracyjnej. 

 

Tabela 4 System zarządzania uczelnią - metody wygenerowane automatycznie 

Metoda Opis metody 

Building 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

add_to_department Dodaje nowy wydział znajdujący się w budynku 

each_department 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących wydziały 

znajdujące się w danym budynku 

get_department_at Zwraca wydział znajdujący się w budynku na pozycji wskazanej indeksem 

has_in_department Sprawdza czy podany wydział znajduje się w budynku 

remove_from_department Usuwa wydział z budynku 

size_of_department Zwraca ilość wydziałów znajdujących się w budynku 

add_new_office Dodaje nowe biuro do budynku 

each_office 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących biura 

znajdujące się w danym budynku 

get_office_at Zwraca biuro znajdujące się w budynku na pozycji wskazanej indeksem 
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has_in_office Sprawdza czy podane biuro znajduje się w budynku 

remove_from_office Usuwa biuro z budynku 

size_of_office Zwraca ilość biur znajdujących się w budynku 

add_new_classroom Dodaje nową salę wykładową znajdującą się w budynku 

each_classroom 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących sale 

znajdujące się w danym budynku 

get_classroom_at Zwraca salę znajdujący się w budynku na pozycji wskazanej indeksem 

has_in_classroom Sprawdza czy podana sala wykładowa znajduje się w budynku 

remove_from_classroom Usuwa sale wykładową z budynku 

size_of_classroom Zwraca ilość sal wykładowych znajdujących się w budynku 

Classroom 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

building Zwraca budynek, w którym znajduje się dana sala wykładowa 

add_to_laboratory Dodaje nowe laboratorium odbywające się w sali wykładowej 

each_laboratory 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących laboratoria 

odbywające się w danej sali 

get_laboratory_at 

Zwraca laboratorium odbywające się w sali znajdujące się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_laboratory Sprawdza czy podane laboratorium odbywa się w danej sali 

remove_from_laboratory Usuwa odbywanie się laboratorium w danej sali 

size_of_laboratory Zwraca ilość laboratoriów odbywających się w danej sali 

add_to_lecture Dodaje nowy wykład odbywający się w sali wykładowej 

each_lecture 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących wykłady 

odbywające się w danej Sali 

get_lecture_at 

Zwraca wykład odbywający się w sali znajdujący się na pozycji wskazanej 

indeksem 

has_in_lecture Sprawdza czy podany wykład odbywa się w danej sali 

remove_from_lecture Usuwa odbywanie się wykładu w danej Sali 

size_of_lecture Zwraca ilość wykładów odbywających się w danej sali 

Department 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

university Zwraca uczelnię, której podlega dany wydział 

building= Umożliwia zmianę budynku, w którym znajduje się dany wydział 

building Zwraca budynek, w którym znajduje się dany wydział 

add_to_subject Dodaje nowy przedmiot dostępny na wydziale 

each_pair_subject Iterator przechodzący po wszystkich parach: kod przedmiotu, przedmiot 

each_key_subject Iterator przechodzący po wszystkich kodach przedmiotu 

each_value_subject Iterator przechodzący po wszystkich przedmiotach 

get_from_subject Zwraca przedmiot odpowiadający podanemu kodowi 

has_in_subject Sprawdza czy podana para: kod, przedmiot dostępny są na danym wydziale 

has_key_in_subject Sprawdza czy podany kod przedmiotu dostępny są na danym wydziale 

has_value_in_subject Sprawdza czy podany przedmiot dostępny są na danym wydziale 

keys_of_subject Zwraca kody przedmiotów dostępnych na danym wydziale 

values_of_subject Zwraca przedmioty dostępne na danym wydziale 

remove_from_subject Usuwa z wydziału pary: kod, przedmiot podane w parametrach 

remove_key_from_subject Usuwa z wydziału przedmiot o kodzie podanym w parametrze 

remove_value_from_subject Usuwa z wydziału przedmiot podany w parametrze 

size_of_subject Zwraca ilość przedmiotów dostępnych na wydziale 

add_to_employee Dodaje nowego pracownika zatrudnionego na wydziale 
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each_employee 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących 

pracowników danego wydziału 

get_employee_at 

Zwraca pracownika zatrudnionego na wydziale znajdującego się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_employee Sprawdza czy podany pracownik jest zatrudniony na danym wydziale 

remove_from_employee Usuwa zatrudnienie pracownika na wydziale 

size_of_employee Zwraca ilość pracowników zatrudnionych na wydziale 

add_to_student Dodaje nowego studenta uczącego się na wydziale 

each_student 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących studentów 

danego wydziału 

get_student_at 

Zwraca studenta uczącego się na wydziale znajdującego się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_student Sprawdza czy podany student jest zapisany na dany wydział 

remove_from_student Wykreśla studenta z wydziału 

size_of_student Zwraca ilość studentów uczących się na wydziale 

Employee 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

office= Umożliwia zmianę biura, w którym przebywa dany pracownik 

office Zwraca biuro, w którym przebywa dany pracownik 

add_to_department Dodaje nowy wydział, w którym zatrudniony jest pracownik 

each_department 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących wydziały, 

na których zatrudniony jest wydziału 

get_department_at 

Zwraca wydział, którym zatrudniony jest pracownik znajdujący się na 

pozycji wskazanej indeksem 

has_in_department Sprawdza czy pracownik zatrudniony na wskazanym wydziale 

remove_from_department Usuwa wydział z miejsc, w których zatrudniony jest pracownik 

size_of_department Zwraca ilość wydziałów, w których zatrudniony jest pracownik 

Functionary 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

Graduate 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

Laboratory 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

subject Zwraca przedmiot w skład, którego wchodzi laboratorium 

classroom= Umożliwia zmianę sali, w której odbywa się laboratorium  

classroom Zwraca salę, w której odbywa się laboratorium 

Lecture 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

subject Zwraca przedmiot w skład, którego wchodzi wykład  

classroom= Umożliwia zmianę sali, w której odbywa się wykład 

classroom Zwraca salę, w której odbywa się laboratorium 

Office 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

building Zwraca budynek, w którym znajduje się biuro 

add_to_employee Dodaje nowego pracownika przebywającego w biurze 

each_employee 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących 

pracowników przebywających w biurze 

get_employee_at 

Zwraca pracownika, który przebywa w biurze znajdujący się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_employee Sprawdza czy pracownik przebywa w danym biurze 
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remove_from_employee Usuwa pracownika z danego biura 

size_of_employee Zwraca ilość pracowników w biurze 

Professor 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

add_to_subject Dodaje nowy przedmiot prowadzony przez wykładowcę 

each_subject 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących przedmioty 

prowadzone przez wykładowcę 

get_subject_at 

Zwraca przedmiot prowadzony przez wykładowcę znajdujący się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_subject Sprawdza czy wykładowca prowadzi wskazany przedmiot 

remove_from_subject Usuwa prowadzenie przedmiotu przez danego wykładowcę 

size_of_subject Zwraca ilość prowadzonych przedmiotów 

Student 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

add_to_subject Dodaje nowy przedmiot, na który zapisany jest student 

each_subject 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących przedmioty, 

na które zapisany jest student 

get_subject_at 

Zwraca przedmiot, na który zapisany jest student znajdujący się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_subject Sprawdza czy student zapisany jest na wskazany przedmiot 

remove_from_subject Usuwa zapis studenta z danego przedmiotu 

remove_all_from_subject Usuwa zapis studenta ze wszystkich przedmiotów 

size_of_subject Zwraca ilość przedmiotów, na które zapisany jest student 

add_to_department Dodaje nowy wydział, na którym uczy się student 

each_department 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących wydziały, 

na które zapisany jest student 

get_department_at 

Zwraca wydział, na który zapisany jest student znajdujący się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_department Sprawdza czy student zapisany jest na wskazany wydział 

remove_from_department Usuwa zapis studenta z danego wydziału 

size_of_department Zwraca ilość wydziałów, na które zapisany jest student 

Subject 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

department= Umożliwia zmianę wydziału, na którym realizowany jest przedmiot 

department Zwraca wydział, na którym realizowany jest przedmiot 

add_to_professor Dodaje nowego wykładowcę prowadzącego przedmiot 

each_professor 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących profesorów 

wykładających dany przedmiot 

get_professor_at 

Zwraca wykładowcę prowadzącego dany przedmiot znajdującego się na 

pozycji wskazanej indeksem 

has_in_professor Sprawdza czy wskazany profesor prowadzi przedmiot 

remove_from_professor Usuwa prowadzenie przedmiotu przez podanego profesora 

size_of_professor Zwraca ilość wykładowców prowadzących przedmiot 

create_new_lecture Tworzy wykład dla przedmiotu 

lecture Zwraca wykład przedmiotu 

create_new_laboratory Tworzy laboratorium dla przedmiotu 

laboratory Zwraca laboratorium przedmiotu 

add_to_student Dodaje nowego studenta uczęszczającego na przedmiot 

each_student 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących studentów 

zapisanych na przedmiot 
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get_student_at 

Zwraca studenta zapisanego na przedmiot znajdującego się na pozycji 

wskazanej indeksem 

has_in_student Sprawdza czy wskazany student jest zapisany na przedmiot 

remove_from_student Usuwa zapis na przedmiot dla podanego studenta 

remove_all_from_student Usuwa zapis na przedmiot dla wszystkich zapisanych do tej pory studentów 

size_of_student Zwraca ilość studentów zapisanych na przedmiot 

University 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

create_department Tworzy wydział podlegający uczelni 

add_new_department Dodaje nowy wydział podlegający uczelni 

each_department 

Iterator przechodzący po wszystkich obiektach reprezentujących wydziały 

podlegające uczelni 

get_department_at Zwraca wydział znajdującego się na pozycji wskazanej indeksem 

has_in_department Sprawdza czy wskazany wydział podlega uczelni 

remove_from_department Usuwa wydział 

size_of_department Zwraca ilość wydziałów podlegających uczelni 

Visitor 

initialize Konstruktor inicjalizujący atrybuty wartościami podanymi w parametrach 

5.2.2. Kod dodany „ręcznie” 

Jedyną klasą aplikacji uzupełnioną po zakończeniu generacji kodu jest klasa 

UniversityAPI definiująca interfejs systemu zarządzania uczelnią. W opracowanym 

przykładzie komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą linii poleceń. Gdyby 

zaszła potrzeba stworzenia graficznego interfejsu użytkownika należałoby zmienić metody 

tej klasy tak, aby pobierały dane np. z odpowiednich formularzy. Kod pozostałych klas 

pozostałby niezmieniony. 

 

W tabeli opisano wybrane metody klasy UniversityAPI, które zostały uzupełnione 

„ręcznie” w celu przetestowania związanych z nimi funkcjonalności aplikacji. 

 

Tabela 5  System zarządzania uczelnią - metody uzupełnione ręcznie 

Metoda Opis 

UniversityAPI 

manage_university 

Jedyna publiczna metoda interfejsu. Wyświetla menu systemu i wywołuje 

odpowiednie metody prywatne w zależności od wyboru użytkownika. 

create_new_university 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika i tworzy nowy obiekt 

University. 

create_new_building 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika i tworzy nowy obiekt 

Building. 

add_new_office 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępne budynki 

i dodaje do wybranego nowy obiekt Office. 
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add_new_classroom 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępne budynki 

i dodaje do wybranego nowy obiekt Classroom. 

add_new_employee 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępne wydziały 

oraz biura, pyta użytkownika o typ nowego użytkownika: 

wykładowca/urzędnik. Na podstawie otrzymanych informacji dodaje nowy 

obiekt Professor lub Functionary. 

add_new_department 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępne budynki 

i dodaje do wybranego nowy obiekt Department. 

add_new_subject 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępne wydziały 

oraz profesorów. Na podstawie otrzymanych informacji dodaje nowy obiekt 

Subject. 

add_new_student 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępne wydziały 

i dodaje do wybranego nowy obiekt Student. 

add_student_to_subject 

Pobiera niezbędne informacje od użytkownika, wyświetla dostępnych 

studentów a następnie przedmioty. Na podstawie otrzymanych informacji 

dodaje zapis wybranego studenta na wybrany przedmiot. 

list_departments Wyświetla informacje o wydziałach uczelni. 

list_employees Wyświetla informacje o pracownikach wybranego wydziału. 

list_subjects Wyświetla dostępne przedmioty realizowane na wybranym wydziale. 

list_students Wyświetla studentów zapisanych na wybrany wydział. 

 

Pełny kod aplikacji został umieszczony na płycie CD. 

5.3. Weryfikacja utworzonej aplikacji 

W celu weryfikacji poprawności wygenerowanego automatycznie kodu aplikacja 

zarządzania uczelnią została uruchomiona i przetestowana. W głównym pliku programu 

(main.rb) wywołana została publiczna metoda manage_university() obiektu klasy 

UniversityAPI, która udostępnia menu programu. Zawartość pliku main.rb 

przedstawiona została na wydruku 23. 

 

require 'university_a_p_i.rb' 

 

university_api = University::UniversityAPI.new() 
university_api.manage_university() 

Wydruk 23 Zawartość pliku main.rb systemu zarządzania uczelnią 
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Po uruchomieniu aplikacji wyświetlane jest menu główne udostępniające opcje 

zarządzania uczelnią. Przykładowe funkcjonalności (dodanie nowego studenta do 

wcześniej utworzonego wydziału oraz zapisanie studenta na przedmiot) zostały 

przedstawione na rysunkach 22 i 23. 

 

Rysunek 22 System zarządzania uczelnią – dodanie nowego studenta 

 

 

Rysunek 23 System zarządzania uczelnią – zapisanie studenta na przedmiot 

 

Po poprawnym dodaniu informacji do systemu wprowadzone dane mogą zostać wypisane 

użytkownikowi. Przykład wyświetlenia listy studentów wybranego wydziału został 

przedstawiony na rysunku 24. 
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Rysunek 24 System zarządzania uczelnią - wyświetlenie listy studentów wybranego wydziału 

 

Stworzony przykładowy interfejs systemu jest bardzo prosty i zawiera tylko 

niektóre z opcji potrzebnych do zarządzania informacjami o uczelni. Celem aplikacji 

demonstracyjnej nie było bowiem zbudowanie kompletnego i w pełni funkcjonalnego 

programu, a pokazanie jak łatwo można wykorzystać kod wygenerowany za pomocą 

generatora kodu Ruby, sprawdzenie jego poprawności oraz wskazanie fragmentów 

aplikacji, które należy dopisać ręcznie. Stworzenie bardziej przyjaznego interfejsu 

graficznego użytkownika oraz dodanie pozostałych funkcjonalności systemu, takich jak: 

usuwanie wprowadzonych elementów, edycja danych, wyszukiwanie informacji 

sprowadza się do stworzenia odpowiednich formularzy/okien programu pobierających 

i wyświetlających niezbędne informacje oraz do wywoływania wygenerowanych metod 

przedstawionych omówionych w rozdziale 5.2.1. 

5.4. Porównanie otrzymanych wyników z wynikami generatora Java 

w RSA 

Środowisko IBM Rational Software Architect, które wykorzystano do tworzenia 

diagramów klas nie umożliwia co prawda generacji kodu Ruby, jednak udostępnia 

możliwość automatycznego utworzenia kodu m.in. dla języków C++, C# i Java. W celu 

porównania możliwości utworzonego generatora kodu Ruby z istniejącym, komercyjnym 

narzędziem porównano zatem wyniki jego działania z wynikami otrzymanymi przez 

użycie generatora kodu Java. Oczywiście różnice pomiędzy językiem Java i Ruby są 

znaczne, dlatego nie porównywano konkretnych konstrukcji językowych, czasów działania 
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programów czy rozmiarów wygenerowanego kodu – skupiono się natomiast na 

porównaniu możliwości wygenerowanych programów oraz na objętości kodu, jaki 

następnie trzeba dodać w celu uruchomienia aplikacji. 

 Do przekształcenia utworzonego diagramu klas w kod wybranego języka 

programowania służą w RSA transformacje. Po wybraniu transformacji UML to Java 

użytkownik, podobnie jak w generatorze kodu Ruby, musi zdefiniować źródłowy model 

UML oraz miejsce docelowe, gdzie umieszczony zostanie wygenerowany kod programu. 

Dostępne są także dodatkowe opcje, umożliwiające dostosowanie procesu generacji: 

- wybór czy ma następować generacja metod pobierających i zmieniających wartości 

atrybutów, 

- rodzaj wykonywanej akcji po wykryciu nadpisania istniejących wcześniej plików, 

- wybór kolekcji realizujących konkretne zbiory UML. 

 

 Porównując wygenerowany kod języka Java z kodem omówionym w rozdziale 

5.2.1 można zauważyć, że definicje klas zawierają jedynie elementy zdefiniowane na 

diagramie UML – generator nie tworzy żadnych metod dodatkowych wynikających 

z właściwości poszczególnych relacji zachodzących pomiędzy klasami. Definicje 

elementów zdefiniowanych na diagramie: klas, atrybutów, metod czy dziedziczenia są 

bardzo podobne w obu otrzymanych przypadkach - oczywiście zapisane są one 

w odmienny sposób wynikający ze składni języków. Otrzymany kod Ruby zawiera 

natomiast szereg dodatkowych metod wygenerowanych dla każdej z asocjacji, których 

brakuje w definicjach klas Java. Generator zaimplementowany w środowisku RSA nie 

rozróżnia tak szczegółowo jak opracowany generator kodu Ruby różnych typów asocjacji 

zachodzących pomiędzy klasami i nie generuje metod umożliwiających nawigowanie 

pomiędzy połączonymi klasami oraz metod utrzymujących spójność modelu. Dla każdej 

asocjacji generowany jest odpowiedni atrybut: pojedyncza wartość lub kolekcja 

w przypadku asocjacji o krotności „do wielu”. Na wydruku 24 przedstawiony został 

fragment pliku Department.java zawierający kod wygenerowany dla asocjacji z klasą 

Student. 
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/**  

 * <!-- begin-UML-doc --> 

 * <!-- end-UML-doc --> 

 * @generated "UML to Java  

(com.ibm.xtools.transform.uml2.java5.internal.UML2JavaTransform)" 

 */ 

private Set<Student> student; 

 

/**  

 * @return the student 

 * @generated "UML to Java 

(com.ibm.xtools.transform.uml2.java5.internal.UML2JavaTransform)" 

 */ 

public Set<Student> getStudent() { 

       // begin-user-code 

       return student; 

       // end-user-code 

} 

 

/**  

 * @param student the student to set 

 * @generated "UML to Java 

(com.ibm.xtools.transform.uml2.java5.internal.UML2JavaTransform)" 

 */ 

public void setStudent(Set<Student> student) { 

       // begin-user-code 

       this.student = student; 

       // end-user-code 

} 

Wydruk 24 Fragment pliku Department.java wygenerowanego w RSA 

 

 Podobnie jak w definicji klasy wygenerowanej przez generator kodu Ruby 

asocjacja o krotności „do wielu” reprezentowana jest w kodzie Java przez kolekcję 

obiektów Student. Jedynymi metodami operującymi na tym atrybucie są jednak tylko 

metody dostępowe – wygenerowane w związku z wybraniem odpowiedniej opcji 

transformacji. Metody te umożliwiają pobranie lub przypisanie całej kolekcji 

reprezentującej asocjację, co jest mało użyteczne i może powodować naruszenie spójności 

ograniczeń zdefiniowanych na diagramie klas.  

Brak dodatkowych metod generowanych dla występujących na diagramie klas asocjacji 

powoduje wystąpienie m.in. następujących problemów: 

- Brak gotowego i ustandaryzowanego interfejsu umożliwiającego nawigowanie pomiędzy 

połączonymi klasami. 

- Generator Java zaimplementowany w RSA nie rozróżnia asocjacji obligatoryjnych, np. 

asocjacje o krotnościach „1-*” i „0-*” generowane są w analogiczny sposób. 

- Brak utrzymywania spójności danych – programista sam musi zadbać, aby tworząc 

połączenie po jednej strony asocjacji dodać także odpowiednie połączenie po drugiej 
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stronie. W przeciwnym przypadku obiekt po drugiej stronie asocjacji nie będzie posiadał 

odpowiedniej informacji o połączeniu. 

 

Utworzenie dodatkowych metod asocjacyjnych przez generator kodu Ruby 

sprawia, że jedynie niewielki fragment aplikacji musi zostać dopisany „ręcznie” 

(rozdział 5.2.2). W przypadku kodu Java, otrzymanego po generacji w narzędziu RSA, 

programista zobligowany jest natomiast do dopisania większej ilości kodu – głównie 

metod analogicznych do wygenerowanych w pierwszym przypadku metod asocjacyjnych. 

Dodatkowo sam musi zapewnić poprawność i zgodność programu z modelem 

przedstawionym na diagramie klas - wygenerowany kod nie uwzględnia bowiem 

wszystkich utworzonych tam ograniczeń. 

 

Kod Java, wygenerowany za pomocą RSA, został umieszczony na dołączonej do pracy 

płycie CD. 
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6. Podsumowanie 

 

Celem niniejszej pracy było poznanie i zbadanie mechanizmów generacji kodu na 

podstawie informacji zawartych na diagramach klas UML, a następnie zbudowanie 

generatora dla języka programowania Ruby. Ważnym elementem pracy była także analiza 

otrzymanych rezultatów poprzez zweryfikowanie poprawności utworzonego kodu oraz 

porównanie możliwości opracowanego generatora na tle analogicznego, komercyjnego 

narzędzia. 

Pierwszym etapem pracy było zapoznanie się z językiem programowania Ruby 

oraz ze standardem UML, a w szczególności diagramami klas, które stanowią wejściową 

informację dla opracowanego generatora kodu. Najważniejsze cechy języka Ruby, mające 

kluczowe znaczenie z punktu widzenia generacji kodu zostały przedstawione w drugim 

rozdziale pracy. Następny etap polegał na zapoznaniu się z podobnymi narzędziami 

umożliwiającymi generację kodu dla innych języków programowania. Dzięki sprawdzeniu 

możliwości  poszczególnych narzędzi zdefiniowano wymagania, które powinien spełniać 

tworzony generator kodu Ruby. Realizując postawione wymagania, zbudowano generator 

kodu Ruby pobierający informacje o diagramie klas z plików zapisanych w formacie XMI. 

Szczegóły implementacji poszczególnych modułów aplikacji: wczytanie danych 

o diagramie UML, przetworzenie pobranych informacji oraz mechanizm generacji kodu 

Ruby dla poszczególnych konstrukcji UML zostały omówione w czwartym rozdziale 

pracy. 

Następny etap pracy polegał na zweryfikowaniu i przeanalizowaniu rezultatów 

działania utworzonego generatora. W tym celu przygotowany został diagram klas 

opisujący system zarządzania uczelnią, na podstawie, którego wygenerowano następnie 

kod Ruby. Na podstawie utworzonego kodu, sprawdzono jak dużą część aplikacji 

wygenerowano w sposób automatyczny, a jakie fragmenty trzeba uzupełnić w celu 

uruchomienia programu. Jak pokazał przykład systemu zarządzania uczelnią, generator 

kodu Ruby zmniejsza ilość pracy programisty w znacznym stopniu. Generator utworzył 

niemalże cały kod aplikacji – jedyne fragmenty wymagające uzupełniania to metody 

odpowiedzialne za stworzenie interfejsu aplikacji. Ważnym punktem analizy otrzymanych 

rezultatów było także porównanie utworzonego kodu Ruby z kodem uzyskanym przy 

użyciu innego narzędzia. W tym celu skorzystano z generatora kodu Java dostępnego 
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w IBM Rational Software Architect. Jak się okazało narzędzie RSA generuje kod 

udostępniający mniejsze możliwości w porównaniu do wyników otrzymanych przy użyciu 

generatora kodu Ruby. Największą przewagą generatora kodu Ruby było utworzenie 

dodatkowych metod dla każdej asocjacji występującej na diagramie klas, których brak jest 

w wygenerowanym kodzie Java. 

Stworzony generator kodu Ruby spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane na 

początku pracy. Istnieją jednak perspektywy rozwoju narzędzia, dzięki którym 

oferowałoby ono jeszcze większe możliwości. Najbardziej istotnym problemem, 

dotyczącym obecnej wersji generatora, wydaje się być zmuszenie użytkownika do 

tworzenia diagramów klas w ustalonym narzędziu modelowania UML (RSA). Problem ten 

wynika z przyczyn niezależnych od generatora (różnych implementacji standardu XMI 

w różnych środowiskach), jednak może mieć kluczowe znaczenie w kontekście jego 

popularyzacji. Możliwym podejściem rozwiązania tego problemu jest rozszerzenie modułu 

wczytującego XMI, w celu przystosowania go do obsługi plików pochodzących z różnych 

narzędzi modelowania UML. Oczywiście nie ma możliwości obsługi plików zapisanych 

we wszystkich narzędziach dostępnych na rynku, ale wybranie kilku najczęściej 

używanych środowisk da użytkownikowi znacznie większe możliwości wyboru. Kolejnym 

wariantem rozwoju narzędzia jest umożliwienie generacji kodu Ruby na podstawie 

informacji zawartych na innych diagramach UML, przedstawiających inne cechy 

tworzonego systemu. Uwzględnienie dodatkowych informacji, pochodzących z innych 

typów diagramów, pozwoliłoby na automatyczne utworzenie kodu dla jeszcze większej 

części projektowanej aplikacji. Innym kierunkiem rozwoju narzędzia może być dodanie 

elementów inżynierii wstecznej np. generowania diagramów klas UML na podstawie 

wczytanego kodu aplikacji. Opcja ta byłaby bardzo użyteczna w przypadku chęci 

dokładnego przeanalizowania działania utworzonego już programu, dla którego nie został 

stworzony odpowiadający mu model UML. Możliwość generacji diagramów klas lub 

innych diagramów UML na podstawie wczytanego kodu mogłaby być wykorzystywana 

także w celu utworzenia dokumentacji programu. 
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Załącznik A. Zawartość płyty CD. 

Na załączonej płycie CD znajdują się katalogi Generator kodu Ruby, Praca magisterska 

oraz Przykładowy projekt. 

 

Katalog Generator kodu Ruby zawiera: 

 Podkatalog Uml2RubyGenerator, zawierający kod generatora kodu Ruby, utworzonego 

w ramach niniejszej pracy. 

 Instrukcję obsługi generatora. 

 

Katalog Praca magisterska zawiera: 

 Niniejszy dokument. 

 

Katalog Przykładowy projekt zawiera: 

 Podkatalog Diagram klas, zawierający pliki University.emx i University.xmi 

przechowujące zapis utworzonego diagramu klas opisującego system zarządzania 

uczelnią. 

 Podkatalog Kod Ruby, zawierający kod Ruby przykładowej aplikacji wygenerowany za 

pomocą utworzonego generatora. 

 Podkatalog Kod Java, zawierający kod Java przykładowej aplikacji wygenerowany za 

pomocą generatora Java narzędzia Rational Software Architect. 


