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WPROWADZENIE
Niniejszy artyku³ stanowi drug¹ czêœæ artyku³u 

„Projektowanie homogenicznych aplikacji w UML”, który 
ukaza³ siê drukiem w numerze 1/2005 czasopisma „Postêpy 
Techniki”. W czêœci drugiej autor opisuje najwa¿niejsze jego 
zdaniem kroki, które pozwol¹ na zrealizowanie projektu w 
obiektowym jêzyku programowania. Aby zrealizowaæ projekt 
niezbêdne s¹ trzy sk³adniki: 

• jêzyk  programowania, 
Rys. 2.Plik konfiguracyjny: Wczytanie parametrów z pliku 

• serwer  WWW,
XML do jêzyka PHP• baza  danych. 

Autor zdecydowa³ siê na wybór jêzyka PHP w wersji 5.0 do Wczytane z pliku konfiguracyjnego conf.xml parametry 
zakodowania projektu. Jêzyk PHP zosta³ zdefiniowany przez zostaj¹ przetworzone przez program i zapamiêtane w 
Rasmusa Lerdorfa w roku 1994 i obecnie stanowi efektywne zmiennej. S³u¿¹ one do nawi¹zywania po³¹czenia z baz¹ 
narzêdzie do produkcji obiektowych aplikacji internetowych. danych w trakcie pracy programu.
Specyfikacja jêzyka PHP jest dostêpna w Internecie.[1] 
Zdaniem autora najlepszym serwerem WWW do wspó³pracy z 

WPROWADZANIE  DANYCHjêzykiem PHP w ramach niniejszego projektu jest 
oprogramowanie Apache w wersji 2.0 dostêpne w Internecie. W ka¿dym programie komputerowym istnieje potrzeba 
Jako serwer bazy danych zastosowano PostgreSQL w wersji wprowadzania danych. W jêzyku PHP mo¿emy zastosowaæ 
8.0, stanowi¹cy przyk³ad uniwersalnej relacyjnej bazy danych. formatki zapisane w jêzyku HTML s³u¿¹ce do wprowadzania 
Oprogramowanie to jest dostêpne pod adresem [3]. danych oraz przetwarzania danych. Na rys. 3 przedstawiono 

W artykule zostan¹ omówione najwa¿niejsze zdaniem formatkê s³u¿¹c¹ do wprowadzania danych.
autora aspekty generowania kodu aplikacji internetowej w 
obiektowym jêzyku programowania.

PLIKI  KONFIGURACYJNE
W ostatnich latach bardzo du¿ego znaczenia nabra³ jêzyk 

XML (ang. Extensible Markup Language). Specyfikacja tego 
jêzyka jest dostêpna w Internecie [4]. Jêzyk XML jest oparty na 
koncepcji znaczników i stanowi tekstowy format zapisu 
dokumentów. Stanowi dobr¹ alternatywê zapisu plików 
konfiguracyjnych aplikacji. Na rys. 1 przedstawiono plik XML 
zawieraj¹cy dane konfiguracyjne do bazy danych PostgreSQL.

Rys. 1.Plik konfiguracyjny: Parametry logowania do bazy 
PostgreSQL

Zawartoœæ plików zapisanych w jêzyku XML nale¿y 
wczytaæ jednorazowo z chwil¹ uruchomienia aplikacji. Do 
wczytywania plików XML jêzyk PHP posiada funkcjê 
simplexml_load_file(). Proces wczytania parametrów Rys. 3.Formatka w jêzyku HTML: Wprowadzanie danych do 
przedstawiono na rys. 2. programu
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GENEROWANIE KODU W OBIEKTOWYM JÊZYKU 
PROGRAMOWANIA

Artyku³ stanowi próbê przedstawienia g³ównych aspektów generowania kodu w obiektowym jêzyku programowania. Przedstawione 
czynnoœci stanowi¹ jedynie drobny wycinek pracy, które wystêpuj¹ w czasie programowania obiektowego z³o¿onych projektów.

<?xml version="1.0"?>
<params>

<host>gandalf.mac.edu.pl</host>
<port>5432</port>
<user>postgres</user>
<password>postgres</password>
<name>szkola</name>

</params>

if (file_exists('conf.xml')) 
{
 $conf = simplexml_load_file('conf.xml');
}
else 
{
 exit('B³¹d otwarcia pliku conf.xml');
}

<html>
<form method="post" action="form.php">
<table border="1">
<tr>
 <th>field label-1:</th>
 <td><input type="text" name="pole[]"/></td>
</tr>
<tr>
 <th>field label-2:</th>
 <td><input type="text" name="pole[]"/></td>
</tr>
<tr>
 <th>field label-3:</th>
 <td><input type="text" name="pole[]"/></td>
</tr>
<tr>
 <th>field label-4:</th>
 <td><input type="text" name="pole[]"/></td>
</tr>
<tr>  
 <th>&nbsp;</th>        
 <td colspan="1" align="center">
 <input type=submit value="post data"></td>
</tr>
</table>
</form>
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student

nr_studenta: int4 (PK)

nr_grupy: int4 (FK)

nazwisko: varchar(20)

imie: varchar(20)

album: varchar(10)

ulica: int4

dom: varchar(10)

miasto: varchar(20)

status: int4

kod: varchar(6)

grupa

nr_grupy: int4 (PK)

nazwa: varchar(20)

Formatka jest wyœwietlana na przegl¹darce. Pola field label 
s³u¿¹ do nazwania danych które maj¹ byæ wprowadzane. 
Tablica pole[] s³u¿y do przechowywania danych do chwili ich 
przetworzenia. Po wprowadzeniu danych nale¿y nacisn¹æ 
przycisk post data. Spowoduje to wywo³anie procedury 
obs³ugi danych zawartej w pliku form.php. Wynik 
wyœwietlenia formatki na przegl¹darce przedstawia rys. 4.

Rys. 6.  Diagram ERD: Realizacja bazy szko³a

Dla ka¿dej tabeli zdefiniowano nazwy atrybutów oraz 
dziedzinê z których pochodz¹. Diagram ERD jest podstaw¹ do 
zakodowania struktury bazy danych w jêzyku SQL. 
Przyk³adow¹ definicjê tabeli student w jêzyku SQL 
przedstawiono na rys. 7. Istniej¹ programy umo¿liwiaj¹ce 
automatyczn¹ konwersjê diagramu ERD na jêzyk SQL. 

Rys. 4. Formatka w jêzyku HTML: Formatka wyœwietlona na Przyspieszaj¹ one definiowanie bazy i u³atwiaj¹ znajdowanie 
przegl¹darce internetowej b³êdów implementacji.

Jak ju¿ wspominano po naciœniêciu przycisku post data 
zostaje uruchomiona procedura obs³ugi formatki znajduj¹ca 
siê w pliku form.php. Procedura ta odbiera dane z formatki i 
przekazuje je do dalszej obróbki w programie. Na rys. 5 
przedstawiono przekazanie danych z formatki do programu.

Rys. 5.Formatka w jêzyku HTML: Skrypt odbieraj¹cy dane            
z formatki

Rys. 7.  Jêzyk SQL: Definicja tabeli student

W programie zaznaczono miejsce gdzie mo¿na rozpocz¹æ 
dalsze przetwarzanie danych. Przy pomocy tablicy $_POST 

METODA  KODOWANIA  WSTAWEK  mo¿emy pobieraæ dane z ka¿dego pola, które znajduje siê na 
formatce. PHP  W  HTML

Jak ju¿ wspominano projekt zosta³ zakodowany w jêzyku 
DIAGRAM  ZWI¥ZKÓW             PHP. Jêzyk ten jest u¿ywany do pisania programów 

pracuj¹cych w sieci. Jego zalet¹ jest prostota i ³atwoœæ POMIÊDZY  TABELAMI
programowania. Natomiast jego g³ówn¹ wad¹, a mo¿e Kolejny etap realizacji projektu stanowi zaprojektowanie 
uci¹¿liwoœci¹ stosowania jest przeplatanie siê kodu bazy danych. Projekt bazy zaczniemy od zdefiniowania 
napisanego w PHP z kodem napisanym w jêzyku HTML. Autor diagramu zwi¹zków encji – ERD (ang.: entity relationship 
podj¹³ siê próby rozwi¹zania tego zagadnienia. Zastosowano diagram). Na rys. 6 przedstawiono tabele wchodz¹ce w sk³ad 
dwa rozwi¹zania. Po pierwsze przyjêto za³o¿enie ¿e jeœli jakaœ bazy danych oraz zwi¹zki wystêpuj¹ce pomiêdzy nimi. Dla 
procedura jest w HTML-u to nie ma w niej wstawek w PHP. Po ka¿dej tabeli zdefiniowano klucz g³ówny PK (ang.: primary 
drugie jeœli wstawki musz¹ byæ to zastosowano key) bêd¹cy atrybutem zapewniaj¹cym rozró¿nianie krotek w 
zapamiêtywanie HTML-a w sta³ych przy u¿yciu konstrukcji ramach tabeli oraz klucz obcy FK (ang.: foreign key) s³u¿¹cy do 
Define(...).³¹czenia powi¹zanych z sob¹ tabel.

-- Table: student

CREATE TABLE student
(
  nr_studenta int4 NOT NULL DEFAULT 
  imie varchar(20) NOT NULL,
  nazwisko varchar(20) NOT NULL,
  ulica varchar(20),
  dom varchar(10),
  miasto varchar(20),
  album varchar(10),
  status int4 NOT NULL DEFAULT 0,
  grupa_nr_grupy varchar(3),
  kod varchar(6),
  CONSTRAINT student_pkey PRIMARY KEY
 (nr_studenta,
  CONSTRAINT fk_student FOREIGN KEY
 (grupa_nr_grupy) 
  REFERENCES grupa (nr_grupy) ON UPDATE NO 
ACTION ON DELETE NO ACTION
)

<?php

$dane=array();
foreach($_POST['pole'] as $numer=>$wartosc)
{
// Pobieranie danych

  $dane[$numer]=$wartosc;
}
 // Przetwarzanie danych z formatki
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Rys. 8.  Jêzyk PHP: Definicja nag³ówków

Na rys. 8 przedstawiono przyk³ad nag³ówków stron 
zapamiêtanych jako sta³e jêzyka PHP.

Nawet wiêksze definicje takie jak stopka wygl¹daj¹ w tej 
postaci du¿o czytelniej w treœci programu PHP ni¿ same 
wstawki.

Rys. 11.  Jêzyk PHP: Definicja formatki logowania

Klasa abstrakcyjna Strona zawiera równie¿ operacje 
s³u¿¹ce do ustawiania zawartoœci jej atrybutów.

Rys. 9.  Jêzyk PHP: Definicja stopki

U¿ycie takiej sta³ej w programie wykonywane jest przez 
nazwê. Powy¿sze definicje sta³ych wykorzystane w kodzie 
programu wygl¹daj¹ tak jak na poni¿szym rysunku. Poprawia 
to znacznie czytelnoœæ i wygl¹d programu oraz sprawia ¿e 
czytanie cudzych programów nie jest tak ¿mudne jak w 
przypadku normalnej konwencji stosowanej przez 
programistów PHP.

Rys. 12. Jêzyk PHP: Definicja metod klasy abstrakcyjnej 
Rys. 10.  Jêzyk PHP: Definicja formatki logowania Strona

Jeœli z powodów technicznych zdecydowano siê na u¿ycie Aby dowolny komponent móg³ byæ wyœwietlony na 
kodu HTML w kodzie program, to jedynie w funkcjach i wtedy przegl¹darce za pomoc¹ instrukcji echo musi byæ najpierw 
ca³a funkcja stanowi kod HTML. zbudowany w jêzyku HTML. Zdecydowano siê na budowanie 

dokumentów z drobnych cegie³ek. Omówiê procedurê 
postêpowania na przyk³adzie nag³ówka do ekranu. Najpierw 
zdefiniowano dwie sta³e Nag³ówek i Nag³ówekEnd. REALIZACJA  GRAFICZNEGO 

Definicjê sta³ych przedstawiono na rys. 13. Definicjê INTERFEJSU  U¯YTKOWNIKA  W  PHP
sta³ych stanowi czysty jêzyk HTML.

W realizacji tak jak w projekcie, interfejs graficzny to 
diagram klas dziedzicz¹cych po klasie abstrakcyjnej Strona.  
W klasie abstrakcyjnej umieszczono atrybuty: 

• nag³ówek – s³u¿¹cy do przechowywania nazwy formatki 
ekranowej, 

• zawartoœæ – s³u¿¹cy do przechowywania treœci 
wyœwietlanych na ekranie,

• stopka – zawieraj¹ca informacje reklamowe. Rys. 13. Jêzyk PHP: Definicja sta³ych Nag³ówek                        
i Nag³ówekEnd

Define("GlowneMenu","<h1>WSM: Menu 
Rekrutacja</h1>");
Define("FormListaStudentow","<h1>Szko³a: 
Lista studentów</h1>");
Define("MenuRekrutacja","<h1>Szkola: Menu 
Rekrutacja</h1>");

Define("Stopka","<p class='foot'>
Zapraszamy na strone autora:
<a ref='http://p2.mac.edu.pl'>
p2.mac.edu.pl</a>Piotr Greniewski</p>");

function FormLogowanie()
{

$this->UstawNaglowek(EkranLogowania);
$this->UstawZawartosc(PustaLinia);
$this->UstawStopke(Stopka);

}

abstract class Strona
{
//**********
//********** atrybuty klasy Strona
//**********

var $naglowek;
var $zawartosc;

var $stopka;

// Metody klasy

}

function UstawNaglowek($nowynaglowek)
{

$this->naglowek=$nowynaglowek;
}
//***** end funkcji UstawNaglowek() 

function UstawZawartosc($nowazawartosc)
{

$this->zawartosc = $nowazawartosc;
}
//***** end funkcji UstawZawartosc() 

function UstawStopke($nowastopka)
{

$this->stopka = $nowastopka;
}
//***** end funkcji UstawZawartosc()

Define("Naglowek","<table width='100%' 
cellpading='1' cellspacing='1'                                            
border='1'><tr><td>" );
Define("NaglowekEnd","</td></tr></table>");
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Posiadaj¹c zdefiniowane sta³e mo¿emy zbudowaæ kawa³ek PODSUMOWANIE
ekranu, który wyœwietlimy na przegl¹darce za pomoc¹ operacji 

Powy¿szy artyku³ stanowi próbê przedstawienia g³ównych 
WyswietlNaglowek() – na rysunku 14.

aspektów generowania kodu w obiektowym jêzyku 
programowania. Przedstawione czynnoœci stanowi¹ jedynie 
drobny wycinek prac, które wystêpuj¹ w czasie programo-
wania obiektowego z³o¿onych projektów.
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THE  HOMOGENEOUS  APPLICATIONS           
WITH  UML 

Part II
THE CODE GENERATION IN AN OBJECT 
ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGE

SUMMARY

The article is a presentation of same aspect of the code 
generation in an object oriented programming language. The 
presentation concerns only some selected steps of the process, 
but according to author opinion, they are the most imported 
aspect of the code generation.

Rys. 15.  Jêzyk PHP: Definicja klasy MenuRekrutacja

Klasa ta dziedziczy atrybuty i metody po klasie 
abstrakcyjnej Strona. Przyciski wystêpuj¹ce na ekranie 
zdefiniowano za pomoc¹ tabeli asocjacyjnej. W tablicy tej 
indeksami jak równie¿ zawartoœciami mog¹ byæ dowolne ci¹gi 
znakowe. Zdefiniowano piêæ przycisków: 

• Restart – odœwie¿enie zawartoœci ekranu, 

• Lista studentów – wyœwietlenie listy studentów 
wprowadzonych do bazy,

• Wpisowe lista – wyœwietlenie listy studentów dla których 
wygenerowano op³atê (wpisowe),

• Zarekrutowanie lista – wyœwietlenie listy studentów 
gotowych do zarekrutowania,

• Logout – wylogowanie z programu.

Nazwy indeksów pos³u¿y³y do zbudowania nazw 
przycisków zaœ ich zawartoœci do zapisania nazw skryptów 
wykonywanych po ich naciœniêciu. 

function WyswietlNaglowek()
{

echo Naglowek;
echo $this->naglowek;
echo NaglowekEnd;

}
//***** koniec funkcji WyswietlNaglowek() 

class MenuRekrutacja extends Strona
{

//**********
//********** atrybuty klasy MenuRekrutacja
//**********

var $przyciski = 
array('Restart'=>'Restart.php',
'Lista studentow'=>'ListaStudentow.php',
'Wpisowe lista'=> 'Wpisowe.php',
'Zarekrutowanie lista'=> 
'Zarekrutowanie.php',
'Logout'=>’Start.php');

// Metody klasy MenuRekrutacja

}
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