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Poznaj najbardziej zaawansowane tajniki Rails!
• Jak zorganizowaæ kod, wykorzystuj¹c system wtyczek lub modu³y?
• Jakie zalety posiada architektura SOA?
• Jak zwiêkszyæ wydajnoœæ Rails?
Rynek szkieletów aplikacji internetowych jest niezwykle urozmaicony. Wœród wielu
dostêpnych opcji mo¿na znaleŸæ tu rozwi¹zania przeznaczone dla projektów o ró¿nej
skali z³o¿onoœci, zarówno te mniej, jak i bardziej popularne. Warto jednak siêgn¹æ po
rozwi¹zanie absolutnie unikatowe i wyj¹tkowe – Rails. Szkielet ten œwietnie sprawdza
siê zarówno w projektach ma³ych, jak i tych klasy enterprise, a ponadto znany jest ze
swoich mo¿liwoœci, wydajnoœci oraz elastycznoœci. Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e w pakiecie
razem z nim dostaniemy liczn¹, chêtn¹ do pomocy spo³ecznoœæ u¿ytkowników!
Autor ksi¹¿ki porusza interesuj¹ce kwestie zwi¹zane z budow¹ zaawansowanych
systemów informatycznych opartych o Rails. W trakcie lektury dowiesz siê, jak
wykorzystaæ system wtyczek jako œrodek organizuj¹cy Twój kod oraz jak w tej roli
sprawdz¹ siê modu³y. Kolejne rozdzia³y przynios¹ solidny zastrzyk wiedzy na temat
tworzenia rozbudowanego i bezpiecznego modelu danych, dziedziczenia wielotabelarycznego
oraz wykorzystania wyzwalaczy jako narzêdzia kontroli skomplikowanych zale¿noœci
w danych. Dan Chak du¿y nacisk k³adzie na zagadnienia zwi¹zane z SOA (skrót od
ang. Service Oriented Architecture) oraz wydajnoœci¹. Jest to genialna pozycja dla
wszystkich programistów i projektantów uczestnicz¹cych w projekcie wytwarzanym
z wykorzystaniem Rails.
• Komponenty aplikacji
• Organizacja kodu z wykorzystaniem wtyczek
• Rola modu³ów w porz¹dkowaniu kodu
• Budowa solidnego modelu danych
• Normalizacja modelu
• Obs³uga danych dziedzinowych
• Wykorzystanie wyzwalaczy w celu kontroli zale¿noœci w danych
• Dziedziczenie jedno- i wielotabelaryczne
• Zastosowanie modeli widokowych
• Architektura SOA
• Dostarczanie us³ug typu XML-RPC
• Us³ugi typu REST
• Zwiêkszenie wydajnoœci Rails
Obowi¹zkowa pozycja dla wszystkich programistów i projektantów korzystaj¹cych z Rails!
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ROZDZIA 8.

Klucze zoone i posta normalna DKNF

Nasz obecny model znacznie róni si od swego pierwowzoru z rysunku 5.1, dowiadczy
bowiem szeregu przeobrae, polegajcych na (przypomnijmy):
x rozszerzeniu definicji schematu o ograniczenia (constraints) narzucone na dopuszczaln

posta danych,
x wymuszeniu kontroli integralnoci referencyjnej,
x skojarzeniu podstawowych indeksów z tabelami,
x usuniciu redundancji danych drog dziedziczenia tabel i dziedziczenia klas modelowych

oraz zamkniciu definicji tych ostatnich w form wtyczek Rails,
x utworzeniu nowych tabel na bazie kolumn, których tematyczne rozszerzenie stwarzaoby

ryzyko naruszenia regu trzeciej postaci normalnej,
x magazynowaniu bazy wiedzy aplikacji w postaci tabel dziedzinowych i odpowiadajcych

im klas modelowych i staych Rails.
To bardzo wiele, jednak naszemu modelowi wci jeszcze troch brakuje do tego, by uzna
go za wystarczajco solidny dla aplikacji enterprise. W tym rozdziale zajmiemy si dwoma
mechanizmami, dziki którym mona ów dystans wyranie zmniejszy : pierwszym z nich s
klucze zoone, drugim — klucze naturalne dla domen (zwane po prostu „kluczami domenowymi”), czyli sekwencje kolumn jednoznacznie identyfikujce rekordy w ramach tabeli.
W kwestii kluczy naturalnych Rails znacznie uatwia zadanie programistom, przyjmujc dla
danej tabeli pojedyncz kolumn id w charakterze jej klucza gównego. Z jednej strony, programici nie musz si wic martwi o definiowanie kluczy naturalnych zgodnych z natur
danych przechowywanych w tabeli, z drugiej jednak, pozbawiaj si w ten sposób pewnych
zalet sprawiajcych, e klucze takie przewyszaj standardowe klucze oparte na kolumnach
id (dla prostoty w dalszym cigu bdziemy je nazywa po prostu „kluczami id”). W rzeczywistoci obydwa typy kluczy maj swoje sabe i mocne strony, wanie im powicimy znaczc cz tego rozdziau. Pokaemy m.in., jak za pomoc wtyczek pogodzi mona klucze
naturalne z konwencjami Rails; nastpnie zademonstrujemy, jak mona zje przysowiowe
ciastko i mie je nadal, czyli jak pogodzi klucze definiowane przez programistów ze standardowymi kluczami opartymi na kolumnach id. Jak si ostatecznie okae, wszystko to osign
mona za cen umiarkowanego wysiku programisty.
Przeanalizujmy zatem najpierw zalety, jakimi cechuj si standardowe klucze id. Najbardziej
oczywist ich zalet jest natychmiastowa dostpno — s zdefiniowane i czekaj na to, by
ich uy ; skojarzenia midzy tabelami, ustanawiane za pomoc metod has_many, belongs_to
107

oraz has_and_belongs_to_many, realizowane s wanie za porednictwem kluczy id. Ma to
niebagatelne znaczenie, gdy trzeba naprdce stworzy niewyszukan, ale jednak dziaajc
aplikacj.
Drug kapitaln zalet kluczy id jest fakt, e jako niewchodzce w skad „zasadniczej” treci
przechowywanej w rekordzie pozostaj bez zwizku z edytowaniem tego rekordu; innymi
sowy, edycja rekordu nigdy nie powoduje zmiany klucza gównego. W rezultacie uytkownik otrzymuje moliwo nieskrpowanego edytowania wszystkich pól.
Naruszenie klucza gównego ma niebagatelne konsekwencje w kontekcie integralnoci referencyjnej, wymaga bowiem zrewidowania wszystkich zalenoci rekordów w innych tabelach
od rekordu wanie zmodyfikowanego. Zaómy na chwil, e pole rating_name peni rol
klucza gównego tabeli ratings; dla rekordu, w którym pole to równe jest PG-13, istniej prawdopodobnie skorelowane rekordy w tabeli movies, zawierajce w polu rating_id tene acuch PG-13. Jeeli w tabeli ratings zmienilibymy zawarto rzeczonego pola na PG13, zmuszeni bylibymy zrewidowa równie zawarto odpowiednich rekordów w tabeli movies.
Uywajc kluczy id, jestemy wolni od tego problemu, bowiem warto wpisana w pole id
suy wycznie kojarzeniu rekordów i nie ma adnego powodu, by j w jakikolwiek sposób
jawnie zmienia — to jest trzecia zaleta wspomnianych kluczy.
Wreszcie, kluczom id bardzo atwo zapewni unikalno , bowiem generowanie „nastpnej”
wartoci dla nowo dodawanego rekordu odbywa si automatycznie, na bazie sekwencji definiowanej w schemacie oraz wbudowanego w klasy modelowe mechanizmu serializacji.
Dla kluczy naturalnych lista korzyci nie jest ju tak oczywista, mniej oczywiste bowiem s
zasady ich uywania. W przeciwiestwie do pola id, którego obecno nie budzi adnych
wtpliwoci, nie zawsze da si w schemacie tabeli zidentyfikowa zestaw kolumn, których
(czna) zawarto z natury jest unikalna dla rekordów tej tabeli i moe kady z tych rekordów jednoznacznie identyfikowa . Jeeli jednak taki zestaw da si okreli w sposób niebudzcy wtpliwoci, warto obsadzi go w roli klucza naturalnego, ze wzgldu na wynikajce
z tego korzyci dotyczce zachowania integralnoci danych.
Mimo zatem pozornie wikszej wygody uywania kluczy id, w pewnych sytuacjach stosowanie kluczy naturalnych jest wysoce uzasadnione, a niekiedy wrcz nieodzowne. Za chwil pokaemy, jak zastpienie klucza id kluczem naturalnym pomoe uchroni baz danych
przed powstaniem powanej luki w integralnoci danych — luki niemoliwej do wykrycia na
poziomie ogranicze wpisanych w schemat bazy.

Klucze naturalne — korzyci i kopoty
O wartoci kluczy naturalnych niech przekona czytelników konkretny przykad, integralnie
zwizany z naszym serwisem obsugujcym internetow sprzeda biletów. Na rysunku 8.1
widzimy jego fragment — tabel movie_showtimes, skorelowan z tabel auditoriums, która
z kolei skorelowana jest z tabel theatres. Korelacje te oparte s na standardowych dla Rails
kluczach id, zgodnie z poniszymi definicjami w schemacie:
movie_showtimes(auditorium_id) references auditorium(id)
auditoriums(theatre_id) references theatres(id)

Istniejce niegdy bezporednie powizanie tabeli movie_showtimes z tabel theatres (poprzez klucz obcy theatre_id) zostao (jak pamitamy z rozdziau 6.) usunite ze wzgldu na
zachowanie zgodnoci z reguami trzeciej postaci normalnej i pewn anomali spowodowan
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Rysunek 8.1. Porednie powizanie tabeli projekcji z tabel kin

brakiem tej zgodnoci. Robic krok w niewtpliwie dobrym kierunku, jednoczenie doprowadzilimy do troch dziwnej sytuacji. Otó, odwoanie do kina zwizanego z konkretn projekcj musi teraz nastpowa porednio poprzez tabel reprezentujc sale projekcyjne; gdy
chcemy uzyska nieskomplikowan w gruncie rzeczy informacj na temat cznej liczby seansów w kinie, w którym wywietlany jest film reprezentowany przez biecy rekord z tabeli movie_showtimes, nie moemy ju napisa po prostu, jak niegdy:
select count(*)
from movie_showtimes
where theatre_id = ?

lecz musimy troch si pogimnastykowa :
select count(*)
from auditoriums a,
movie_showtimes ms,
where ms.auditorium_id = a.id
and a.theatre_id = ?

Moe wic usunicie bezporedniego powizania tabel movie_showtimes i theatres byo decyzj zbyt pochopn? Przywró my je wic (jak na rysunku 8.2), dodajc do definicji schematu
kolejn klauzul:
movie_showtimes(theatre_id) references theatres(id)

A teraz zobaczmy, jak tym drobnym posuniciem uczynilimy potn wyrw w spójnoci
przechowywanych danych. Przypomnijmy mianowicie opisan w rozdziale 6. anomali polegajc na tym, e oba odwoania do tabeli theatres — bezporednie oraz poprzez tabel
auditoriums — prowadz do dwóch rónych kin. Mimo i jest to ewidentna anomalia, z punktu widzenia definicji zawartych w schemacie wszystko jest w porzdku — próba zapisania
„anormalnych” danych nie spowoduje wystpienia wyjtku.
Ale to jeszcze nie koniec. Uwany czytelnik z pewnoci zauway, e majc moliwo niezalenego ustanawiania powiza tabeli movie_showtimes z tabelami auditoriums i theatres,
mona doprowadzi do sytuacji, w której odnona sala projekcyjna nie bdzie czci odnonego kina! Spójrzmy na ponisze dane:

Klucze naturalne — korzyci i kopoty
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Rysunek 8.2. Przywrócone pomocnicze powizanie tabel movie_showtimes i theatres
movies_development=# select id, name from theatres;
id |
name
----+------------------1 | Steller Theatre
2 | Old Towne Theatre
(2 rows)
movies_development=# select * from auditoriums;
id | theatre_id | room | seats_available
----+------------+------+----------------1 |
1 | A
|
150
2 |
2 | B
|
150
(2 rows)
movies_development=#
select id, movie_id, theatre_id, auditorium_id * from movie_showtimes;
id | movie_id | theatre_id | auditorium_id
----+----------+------------+--------------1 |
1 |
1 |
2
(1 row)

Jak wida , rekord tabeli movie_showtimes odwouje si do sali B (auditorium_id=2) w kinie
Steller Theatre (theatre_id=1). Z punktu widzenia poprawnoci odwoa wszystko jest w najlepszym porzdku, sk jednak w tym, e w kinie Steller Theatre nie ma sali B! Zgodnie z zawartoci tabeli sala B jest czci Old Towne Theatre:
>> t = Theatre.find_by_name('Steller Theatre')
>> puts t.movie_showtimes.first.auditorium.theatre.name
=> Old Towne Theatre

Ponownie, tej nieadekwatnej do stanu faktycznego sytuacji nie jest w stanie zapobiec kontrola integralnoci danych na poziomie schematu bazy. Zaprezentowana anomalia nie wynika
bowiem z jakiego bdu w systemie korelacji tabel, lecz z niefortunnego wyboru klucza naturalnego. Innymi sowy, mimo i formalnie zachowana zostaa integralno referencyjna „surowych” danych, o integralnoci dziedziny problemowej nie ma mowy. Wszystko dlatego, e
klucz id tabeli auditorium nie zawiera informacji wystarczajcych dla zachowania adekwatnoci ze stanem rzeczywistym — niezbdne zatem staje si uycie klucza naturalnego.
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Wybór kluczy naturalnych
Klucz zoony to — mówic najprociej — klucz utworzony z kilku kolumn. Okrelenie, które kolumny kwalifikuj si jako kluczowe dla tabeli, ju takie proste nie jest.
Gdy zastanowimy si nad warunkami, jaki musi spenia klucz gówny, natychmiast oczywisty staje si jeden: klucz ten musi jednoznacznie identyfikowa rekordy tabeli, czyli musi by
inny dla kadego rekordu. Zasada ta dziaa równie w drug stron: jeeli w modelu danych
istnieje zestaw kolumn, na który (zgodnie z dziedzin problemow) narzucono ograniczenie
unikalnoci, zestaw taki kwalifikuje si do roli klucza gównego. Jeli ponadto unikalno ta
wynika wprost z natury samych danych, klucz ten nazywamy kluczem naturalnym.
Gdy przyjrzymy si schematowi tabeli auditoriums, szybko spostrzeemy, e taki unikalny
zestaw tworz dwie kolumny: theatre_id i room. Istotnie, nie ma wikszego sensu istnieje
kilku identycznie nazwanych sal projekcyjnych w tym samym kinie. Ów zestaw stanowi jednoczenie znakomit podstaw odwoywania si do danej sali projekcyjnej w innych tabelach:
odwoanie „sala o nazwie A w kinie identyfikowanym przez id=1” brzmi nieco bardziej komunikatywnie ni „sala identyfikowana przez id=47” . To pierwsze, jako zawierajce bardziej
naturalne okrelenie sali projekcyjnej, lepiej nadaje si do kontrolowania integralnoci danych
od tego drugiego, identyfikujcego sal projekcyjn wycznie w sposób wewntrzny, wynikajcy z sekwencji zwizanej z tabel.
Na rysunku 8.3 widzimy zatem kolejne przeobraenie naszego schematu — z tabeli auditoriums usunita zostaa kolumna id, jako ju niepotrzebna; spenian przez ni dotd rol klucza
gównego przeja para kolumn (theatre_id, room). W konsekwencji z tabeli movie_showtimes
znikn musi kolumna auditorium_id — penion dotd przez ni rol klucza obcego przejmuje teraz para (theatre_id, room). Oczywicie, zmiana ta musi znale swe odzwierciedlenie
w definicji schematu — zaleno midzy tabelami theatres, auditoriums i movie_showtimes
przedstawia si teraz nastpujco:
movie_showtimes(theatre_id) references theatres(id)
movie_showtimes(theatre_id, room) references auditoriums(theatre_id, room)
auditoriums(theatre_id) references theatres(theatre_id)

Rysunek 8.3. Klucz id tabeli auditoriums zastpiony przez klucz naturalny

Klucze naturalne — korzyci i kopoty
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Uaktualniona definicja schematu tabel auditoriums i movie_showtimes widoczna jest na listingu 8.1.
Listing 8.1. Efekt zastpienia klucza id kluczem naturalnym w tabeli auditoriums
create table auditoriums (
room varchar(64) not null
check (length(room) >= 1),
theatre_id integer not null
references theatres(id),
seats_available integer not null,
primary key (room, theatre_id)
);
create sequence movie_showtimes_id_seq;
create table movie_showtimes (
id integer not null
default nextval('movie_showtimes_id_seq')
movie_id integer not null
references movies(id),
theatre_id integer not null
references theatres(id),
room varchar(64) not null,
primary key (id),
foreign key (theatre_id, room)
references auditoriums(theatre_id, room) initially deferred
);

W tych warunkach wystpienie opisanej wczeniej anomalii jest niemoliwe, bo po pierwsze,
zawarto pól theatre_id musi by identyczna w rekordach obu tabel — movie_showtimes
i auditoriums, wykluczone jest wic wskazanie dwóch rónych kin; po drugie, jako e kolumny theatre_id i room wystpuj teraz cznie jako identyfikacja sali projekcyjnej, nie jest
moliwe odwoanie si do sali nieistniejcej danym kinie.

Siedzc ju na ramionach giganta…
W rozdziale 4. przedstawialimy ju technologie bazodanowe jako swoistego giganta, stanowicego solidny fundament dla tworzonego kodu aplikacji — aplikacji sadowicej si na ramionach owego giganta. „Giganta”, bo dzisiejszy stan wiedzy w tej dziedzinie stanowi dziedzictwo kilkudziesiciu lat docieka teoretycznych i bada eksperymentalnych. Problematyka
normalizacji danych oraz odpowiedniego wyboru kluczy naturalnych przewija si przez szereg publikacji od ponad 25 lat, jest wic problematyk doskonale rozpoznan i jako taka stanowi doskonay punkt odniesienia dla poczyna programistycznych.
W roku 1981 Ronald Fagin z IBM Research Laboratories sformuowa ide postaci normalnej
klucza domenowego (DKNF — Domain Key Normal Form); w swej publikacji zatytuowanej
A Normal Form for Relational Databases That Is Based on Domains and Keys udowodni w sposób formalny, e mona cakowicie wyeliminowa rozmaite anomalie w danych (np. takie,
jak opisana wczeniej w tym rozdziale), obsadzajc w charakterze klucza tabeli taki najmniejszy zestaw kolumn, którego unikalno dla poszczególnych rekordów zagwarantowana jest
przez natur danych. Ów „zestaw” moe jednak mie niekiedy posta pojedynczej kolumny
(i czsto faktycznie ma), moe te zawiera kilka kolumn, jedno wszak jest pewne: nie istnieje
uniwersalny przepis na wybór „dobrego” klucza naturalnego. Wybór ten musi by wynikiem
dogbnej analizy danych przechowywanych w tabeli, a take analizy sposobu, w jaki tabela
ta wpisuje si w ogólny schemat bazy.
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Najlepsze sporód dostpnych dzi systemy zarzdzania bazami danych stworzone zostay
na bazie wieloletniego dorobku badawczego; nawet koncepcje wydajce si dzi nowatorskimi — jak wybór wielokolumnowego klucza naturalnego — datuj si na wiele lat wstecz,
czego przykadem cytowana publikacja Fagina. I cho nie wydaje si to niczym niezwykym,
nieco zaskakujcy jawi si zupeny brak wsparcia ze strony Rails dla wielu kluczowych koncepcji w tej dziedzinie.
W konsekwencji wielu programistów, dla których Rails jest podstawowym (lub jedynym) rodowiskiem pracy, skonnych jest uwaa te koncepcje za niezbyt istotne, bo skoro brak ich obsugi w tak popularnym rodowisku, to widocznie nie s specjalnie potrzebne. Co wicej, jeli
Rails stanowi dla nich pierwsz okazj kontaktu z bazami danych w ogóle, by moe nie wyobraaj sobie innych kluczy gównych ni klucze id — szczególnie kluczy domenowych. Mamy nadziej, e przeczytanie tego rozdziau pomoe uchroni czytelników przed t niewiedz.

Migracja do postaci normalnej DKNF
Normalizowanie schematu do postaci DKNF moe by uciliwym zadaniem. Z naszym schematem bdzie troch atwiej, bo sprowadzilimy go ju do trzeciej postaci normalnej. Przeanalizujmy zatem natur danych w poszczególnych tabelach i charakter powiza midzy
tymi tabelami.
W tabeli auditoriums zastpilimy ju klucz id kluczem naturalnym. Kolejny krok to zdecydowanie, które z tabel kwalifikuj si do posiadania jednokolumnowych kluczy naturalnych;
bd wród nich takie, w których uzasadnione bdzie pozostawienie standardowego klucza
id, oraz takie, w których klucz ten tworzy bdzie kolumna zawierajca „rzeczywiste” dane.
Póniej zajmiemy si kluczami zoonymi (wielokolumnowymi) i ich implementacj w Rails
za pomoc dedykowanej wtyczki. Na przykadzie tabeli movie_showtimes pokaemy take,
jakie nowe problemy mog pojawi si w zwizku z uywaniem kluczy naturalnych i jak mona je zagodzi , tworzc swoiste rozwizanie hybrydowe, sprowadzajce si do wspóegzystencji tych kluczy ze standardowymi dla Rails kluczami id.

Klucze jednokolumnowe
Jednokolumnowe klucze gówne zdefiniowane zostay dla tabel movies, payment_types,
orders, purchased_tickets, zip_codes i ratings. Klucze jednokolumnowe posiada wic
wikszo tabel i jest to sytuacja typowa dla wikszoci schematów — by moe okoliczno ta
tumaczy fakt, e w Rails jedynie takim kluczom zapewniono standardow obsug.
eby zdecydowa , czy dla danej tabeli wystarczajcy jest jednokolumnowy klucz bdcy
w istocie arbitralnie wybieran liczb cakowit, naley spróbowa znale w schemacie tej
tabeli kolumn, której charakter decyduje o jej unikalnoci, za unikalno z kolei kwalifikuje
kolumn do roli klucza naturalnego. W tabelach widocznych na rysunku 8.4 wyróniono takie kolumny kursyw (pogrubion czcionk oznaczone s kolumny id jako bazowe dla istniejcych kluczy naturalnych).
Ostatecznie wic okazuje si, e tabele zip_codes, ratings i orders posiadaj takie „unikalne” kolumny, odpowiednio, zip, rating_name i confirmation_code. Oznacza to, e rekordy
tych tabel mog by jednoznacznie identyfikowane na dwa róne sposoby, cho — prawd
mówic — nie jest to fakt zbyt istotny; wane jest natomiast to, i kada z owych unikalnych
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Rysunek 8.4. Tabele posiadajce standardowe klucze id

kolumn (posiadajca intuicyjn nazw) moe po prostu zastpi odnon kolumn id. Z perspektywy Rails typ danych przechowywanych w kolumnie klucza naturalnego jest w zasadzie obojtny, jeeli jednak nie jest to arbitralnie generowana liczba cakowita, sami musimy
zadba o generowanie unikalnych wartoci dla nowo tworzonych rekordów. Jeeli ponadto
nazwa kolumny tworzcej klucz naturalny jest inna ni id, musimy nazw t jawnie wskaza
w klasie modelowej jako parametr wywoania metody set_primary_key.
Jak ju wspominalimy w rozdziale 7., w tabeli zip_codes tak kolumn jest kolumna zip.
W tabeli ratings funkcj klucza naturalnego mogaby peni kolumna rating_name. Obie te
tabele s o tyle atwiejsze w obsudze — pod wzgldem niestandardowych kluczy gównych
— e s tabelami dziedzinowymi: ich zawarto prawdopodobnie nie bdzie si zmienia ,
a jeeli nawet, to na pewno bardzo rzadko. Dotyczy to szczególnie tabeli ratings, dla której
w klasie modelowej zdefiniowano zestaw staych reprezentujcych poszczególne wartoci
potencjalnego klucza. Dla obu tabel nie definiowalimy adnego interfejsu umoliwiajcego
operowanie danymi, wic wszelkie modyfikacje i dodawanie nowych rekordów odbywa si
bd poza warstw aplikacyjn, ergo — nie istnieje problem generowania ad hoc unikalnych
wartoci dla klucza w nowych rekordach. Ostatecznie eliminujemy z tabeli ratings pole id,
obsadzajc w roli klucza gównego kolumn rating_name, tak jak na rysunku 8.5.

Rysunek 8.5. Tabele dziedzinowe z niestandardowymi kluczami gównymi

W tabeli orders zawarto pola confirmation_code, bdc w istocie kodem autoryzacyjnym
transakcji, równie mona przyj jako niezmienn. Jeli obsadzimy j w roli klucza gównego,
zamiast kolumny id, przejmiemy na siebie obowizek generowania jej unikalnej zawartoci
— która i tak jest generowana dla kadej transakcji, problem wic rozwizuje si sam. Najbardziej
odpowiednim miejscem dla dokonywania tego generowania jest metoda before_create klasy modelowej Order; nowa warto bdzie po prostu odwzorowaniem mieszajcym (hash)
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kolejnej wartoci sekwencyjnej, jaka zostaaby przypisana polu id w nowym rekordzie1. Przy
okazji zwracamy uwag na kolejny, niezwykle istotny fakt: mimo e kolumna tworzca klucz
gówny nie nosi ju nazwy id, na poziomie klasy modelowej nadal jest ona reprezentowana przez
waciwo id, std wyraenie self.id w poniszym fragmencie, stanowice w istocie odwoanie do kolumny confirmation_code, nie jest pomyk.
class Order < ActiveRecord::Base
set_primary_key :confirmation_code
has_many :purchased_tickets, :foreign_key => 'order_confirmation_code'
def before_create
next_ordinal_id = Order.connection.select_value(
"select nextval('orders_id_seq')"
)
self.id = next_ordinal_id.crypt("CONF_CODE")
end
end

atwo si przekona , e dodawanie nowych rekordów do tabeli orders odbywa si cakowicie
poprawnie — w polu confirmation_code zapisywany jest mao czytelny, lecz unikalny kod:
>> o = Order.create({:movie_showtime_id => 1,
:purchaser_name => 'Ja Fasola' })
=> #<Order:0x2553af0>
>> o.id
=> "CotW6pp1X6z7o"

Tworzenie rekordów zalenych take nie stanowi problemu:
>> o.purchased_tickets << PurchasedTicket.new(:purchase_price_cents => 650)
=> #<PurchasedTicket:0x25166c8>
o.confirmation_code
=> "CotW6pp1X6z7o"

Zdefiniowanie klucza gównego jako klucza naturalnego, zamiast standardowego klucza id,
daje wiele dodatkowych korzyci, z których jedn wyjanimy na przykadzie konkretnego
powizania. Na rysunku 8.6 widzimy tabele orders i purchased-tickets, powizane na dwa
róne sposoby: za pomoc klucza id tabeli orders (w lewej czci) oraz przy uyciu klucza
naturalnego tej tabeli (z prawej). W tym drugim przypadku klucz gówny tej tabeli jest nie
tylko unikaln, beznamitn wartoci zapewniajc jednoznaczne identyfikowanie rekordów, lecz równie niesie ze sob konkretn informacj, jak jest kod autoryzacyjny transakcji.
Poniewa klucz gówny tabeli orders ma swój odpowiednik w postaci klucza obcego, jakim
jest pole order_confirmation_code tabeli purchased_tickets, wic owa konkretna informacja „przemycona” zostaa mimowolnie do teje tabeli. W efekcie dla konkretnego rekordu
reprezentujcego sprzedany bilet informacja o kodzie autoryzacyjnym transakcji sprzeday
obecna jest wprost w tyme rekordzie; w ukadzie z lewej strony rysunku informacja ta dostpna jest tylko porednio, poprzez klucz obcy order_id odsyajcy do odpowiedniego rekordu w tabeli orders.
Dla tabel theatres i movies nie istniej adne przesanki do definiowania kluczy naturalnych,
dla nich pozostawiamy zatem standardowe klucze gówne id.

1

Zwracamy uwag, e klauzula nextval, wyznaczajca kolejn warto wynikajc ze zdefiniowanej sekwencji, jest klauzul specyficzn dla PostgreSQL. Na poziomie klasy modelowej generowanie kolejnych wartoci
sekwencyjnych wykonywane jest przez metod next_sequence_value, dziaajc niezalenie od konkretnego
systemu bazy danych; niestety, poprawne dziaanie tej metody w kontekcie PostgreSQL wymaga zainstalowania poprawki do Rails, dostpnej na stronie http://dev.rubyonrails.org/ticket/9178. W kontekcie Oracle funkcja ta natomiast spisuje si bezproblemowo.
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Rysunek 8.6. Dwa róne powizania tabel orders i purchased-tickets, na podstawie klucza id oraz
na podstawie klucza naturalnego

Klucze wielokolumnowe i ich implementacja w Rails
Mimo i Rails nie zapewnia standardowo obsugi gównych kluczy wielokolumnowych, istniej dwa sposoby osignicia korzyci wynikajcych z uywania takich kluczy. Pierwszy
z nich sprowadza si do wykorzystania pewnej dedykowanej wtyczki, drugi zasadza si na
wspóistnieniu gównych kluczy wielokolumnowych ze standardowymi kluczami id.

Obsuga kluczy zoonych za pomoc dedykowanej wtyczki
Tytuowa wtyczka dostpna jest na stronie http://compositekeys.rubyforge.org, wraz z niezbdn
dokumentacj. Zainstalowanie wtyczki jako gemu odbywa si w zwyky sposób:
ruby gem install composite_primary_keys

Naley jeszcze doczy na kocu pliku config/environment.rb instrukcj:
require 'composite_primary_keys'

Na gruncie klasy modelowej metoda definiujca zoony klucz gówny nosi nazw set_primary_keys — co jest liczb mnog set_primary_key:
class Auditorium < ActiveRecord::Base
# musimy jawnie zdefiniowa nazw tabeli, bo reguy infleksji Rails
# zawodz w tym przypadku
set table_name 'auditoriums'
set_primary_keys :room :theatre_id
belongs_to :theatre
has_many :movie_showtimes, :dependent => :destroy
end

W powizanej klasie modelowej wielokolumnowy klucz obcy reprezentowany jest w postaci
tablicy kolumn, przekazywanej jako warto parametru :foreign_key:
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class MovieShowtime < ActiveRecord::Base
belongs_to :movie
belongs_to :theatre
belongs_to :auditorium, :foreign_key => [:room, :theatre_id]
end

Klasy modelowe korzystajce z wielokolumnowych kluczy gównych nie wymagaj adnego
specjalnego traktowania. Tak jak w poniszym przykadzie, tworzenie obiektu klasy Auditorium odbywa si w zwyky sposób, podobnie piszc obiekt klasy MovieShowtime, nie musimy jawnie specyfikowa poszczególnych elementów klucza obcego, wystarczy powoanie si
na powizany obiekt, reszt zaatwi mechanizmy zainstalowanej wtyczki.
m = Movie.create!(
:name => 'Casablanca',
:length_minutes => 120,
:rating => Rating::PG13)
t = Theatre.create!(
:name => 'Kendall Cinema'
:phone_number => '5555555555')
a = Auditorium.create!(
:theatre => t,
:room => '1'
:seats_available => 100)
ms = MovieShowtime.create!(
:movie -> m,
:theatre => t,
:auditorium => a,
:start_time => Time.new)

Model hybrydowy „id-DKNF”
Zajmijmy si teraz tabel movie_showtimes. Po przeanalizowaniu przeznaczenia tabeli (kady rekord reprezentuje jedn projekcj filmu) i znaczenia poszczególnych kolumn dochodzimy do wniosku, e kolumny (movie_id, theatre_id, room i start_time) tworz minimalny2
zestaw unikalnoci, który tym samym kwalifikuje si do roli klucza gównego. Teoretycznie,
unikalno tego zestawu nie wyczerpuje moliwoci ogranicze narzuconych na zawarto
tabeli, nie wynika z niej bowiem oczywisty fakt, e w konkretnej sali projekcyjnej wywietlanie kolejnego filmu moe zacz si dopiero po zakoczeniu emisji poprzedniego; tego rodzaju
ograniczeniami zajmiemy si dopiero w nastpnym rozdziale.
Unikalno pewnego zestawu kolumn stanowi niewtpliwie warunek konieczny, by mona
byo obsadzi ów zestaw w roli klucza gównego, nie zawsze jednak jest to warunek wystarczajcy; jak za chwil zobaczymy, korzystanie z kluczy naturalnych moe by przyczyn powanych problemów, niwelujcych ewentualne korzyci i sprawiajcych, e przysowiowa
skórka staje si niewarta wyprawki.
Jeeli przyjmiemy wspomniany zestaw kolumn jako klucz gówny tabeli movie_showtimes,
w powizanej z ni tabeli orders w polu start_time, wchodzcym w skad klucza obcego,
pojawi si informacja o czasie rozpoczcia projekcji. Zdarza si, e (z rónych przyczyn) czas
ten ulega zmianie; klienci, którzy zakupili ju bilety na konkretn godzin, z reguy akceptuj tak zmian, a ci, którym ona nie odpowiada, mog bilet zwróci .

2

„Minimalny”, bo usunicie którejkolwiek kolumny z zestawu pozbawi go cechy unikalnoci — przyp. tum.
Siedzc ju na ramionach giganta…

_

117

Z perspektywy integralnoci referencyjnej danych zgromadzonych w bazie sprawa jednak
nie wyglda tak prosto, bowiem nie naley modyfikowa klucza rekordu, dla którego w innych tabelach istniej rekordy zalene. Dla rekordu z tabeli movie_showtimes mog istnie
rekordy w tabeli orders, te za mog odwoywa si do swych rekordów zalenych w tabeli
purchased_tickets. Niezbyt spektakularne wydarzenie, jakim jest zmiana rozpoczcia emisji filmu, w przeoeniu na konkretne operacje bazodanowe musiaoby obejmowa kolejno:

1. Usunicie zalenych rekordów z tabeli purchased_tickets.
2. Usunicie zalenych rekordów z tabeli orders.
3. Usunicie rekordu z tabeli movie_showtimes.
4. Utworzenie nowego rekordu w tabeli movie_showtimes, z now wartoci w polu start_
time.

5. Odtworzenie rekordów usunitych w punkcie 2., z now wartoci w polu start_time.
6. Odtworzenie rekordów usunitych w punkcie 1.
To jeszcze nie wszystko. Otó, ActiveRecord nie daje standardowo adnej moliwoci modyfikowania klucza gównego rekordu, modyfikacj tak mona jednak przeprowadzi za pomoc bezporedniego odwoania do jzyka SQL. Istniej jednak programici „wysokopoziomowi”,
których sam skrót „SQL” przyprawia o palpitacj serca, wic z myl o nich zaproponujemy
teraz rozwizanie kompromisowe.
Nie byoby caego zamieszania, gdyby kluczem gównym tabeli movie_showtimes by standardowy klucz id. Pozostawimy go zatem w roli klucza gównego, jednoczenie zrzucajc
na barki warstwy aplikacyjnej (czyli klas modelowych) zadanie utrzymywania spójnoci midzy tabelami movie_showtimes i orders na poziomie klucza naturalnego tej ostatniej, czyli
(mówic po prostu) nadawania odpowiednich wartoci polom movie_id, theatre_id, room
i start_time nowo tworzonych rekordów tabeli orders; sytuacj t przedstawiono na rysunku 8.7. Z punktu widzenia integralnoci referencyjnej, zmiana wartoci pola start_time w rekordzie tabeli movie_showtimes nie stanowi w tym stanie rzeczy ingerencji w klucz gówny
i moe by wykonana na poziomie Rails w zwyky sposób; oczywicie, na poziomie klasy
modelowej naley jednak zadba o stosown modyfikacj pola start_time w powizanym
rekordzie tabeli orders. Tak oto udao nam si pogodzi dwie (pozorne, jak wida ) sprzecznoci: zapewnienie korzyci wynikajcych z uywania kluczy naturalnych oraz zachowanie
moliwoci nieskrpowanego modyfikowania tych pól rekordu, które zawieraj „rzeczywist” informacj.

Rysunek 8.7. Wspóistnienie dwóch powiza midzy tabelami movie_showtimes i orders, poprzez klucz id
oraz klucz naturalny
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Zwracamy uwag na jeszcze jeden istotny fakt: przy definiowaniu skojarze midzy tabelami
na poziomie schematu bazy danych, w instrukcji foreign key zestaw kolumn kluczowych
tabeli docelowej (w parametrze references) musi by w definicji tej tabeli objty klauzul
unikalnoci. Brak tej klauzuli moe stwarza ryzyko niejednoznacznego wizania — wspomniany zestaw identyfikowa moe nie jeden, lecz kilka rekordów. Ten ewidentny bd logiczny jest jednak tolerowany przez MySQL, próba jego popenienia w PostgreSQL powoduje natomiast sygnalizacj bdu:
movies_development=# alter table orders
add constraint movie_showtimes_movie_theatre_room_start_time_fkey
foreign key (movie_id, theatre_id, room, start_time)
references movie_showtimes(movie_id, theatre_id, room, start_time)
ERROR: there is no unique constraint matching given keys for
referenced table "movie_showtimes"

Ponadto zdefiniowanie pewnego zestawu kolumn jako unikalnego spowoduje, e PostgreSQL
automatycznie zaoy indeks na bazie tego zestawu, dziki czemu poszukiwanie rekordu o danym kluczu naturalnym odbywa si bdzie niemal byskawicznie.
Uzupenijmy zatem definicj tabel movie_showtimes i orders o niezbdne elementy — wspomnian klauzul unikalnoci i definicj klucza obcego:
create sequence movie_showtimes_id_seq;
create table movies_showtimes (
id integer not null
default nextval('movie_showtimes_id_seq'),
movie_id integer not null
references movies(id),
theatre_id integer not null
references theatres(id),
room varchar(64) not null,
start_time timestamp with time zone not null,
primary key (id),
unique (movie_id, theatre_id, room, start_time),
foreign key (theatre_id, room)
references auditoriums(theatre_id, room) intially deferred
);
create sequence orders_id_seq;
create table orders (
confirmation_code varchar(16) not null
check(length(confirmation_code) > 0),
movie_showtime_id integer not null
references movie_showtimes(id),
movie_id integer not null,
room varchar(64) not null,
start_time timestamp with time zone,
purchaser_name varchar(128) not null
check (length(purchaser_name) > 0),
primary key (confirmation_code),
foreign key (movie_id, theatre_id, room, start_time)
references movie_showtimes(movie_id, theatre_id, room, start_time)
) inherits (addresses);

Uproszczenie dziki nowej metodzie create!
Jedn z uciliwoci opisanego modelu hybrydowego jest konieczno jawnego przypisywania wartoci kolumnom wchodzcym w skad klucza naturalnego w nowo tworzonych rekordach zalenych. Pozornie poprawny kod:
o = Order.create!(
:movie_showtime => ms,
:purchaser_name => 'Ja Fasola')

Siedzc ju na ramionach giganta…
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nie bdzie funkcjonowa jak naley, bo przypisanie:
:movie_showtime => ms

spowoduje zainicjowanie jedynie pola movie_showtime_id, poniewa nie jest aktywna wtyczka composite_primary_keys i Rails honoruje wycznie klucze id w roli kluczy gównych.
Pozostae kolumny wchodzce w skad klucza naturalnego naley zainicjowa explicite:
o = Order.create!(
:movie_showtime => ms,
:movie => ms.movie,
:auditorium => ms.auditorium,
:start_time => ms.start_time,
:purchaser_name => 'Ja Fasola')

Zauwamy, e nie jest konieczne przypisywanie wartoci polu theatre_id, zostanie ono bowiem zainicjowane w ramach przypisania :auditorium => ms.auditorium, ze wzgldu na
posta klucza gównego tabeli auditoriums.
Na szczcie, mona sobie nieco uatwi programistyczny ywot, za pomoc drobnego zabiegu sprawiajcego, e Rails wykona automatycznie rzeczone przypisania w ramach instrukcji
:movie_showtime => ms, analogicznie jak w przypadku uywania wtyczki composite_primary_keys. Jak si czytelnicy zapewne domylaj, naley w tym celu przedefiniowa odpowiednio metod movie_showtime=. Poniewa jednak jej nowa wersja odwoywa si bdzie
do wersji dotychczasowej, naley t ostatni najpierw przemianowa , definiujc jej alias:
class Order < ActiveRecord::Base
alias :old_movie_showtime= :movie_showtime=
def movie_showtime=(ms)
self.movie_id = ms.movie_id
self.theatre_id = ms.theatre_id
self.room = ms.room
self.start_time = ms.start_time
self.old_movie_showtime=(ms)
end
end

Odroczona kontrola integralnoci referencyjnej
Ingerowanie w zawarto kolumny wchodzcej w skad klucza gównego moe powodowa
zerwanie relacji midzy powizanymi rekordami, naruszenie integralnoci referencyjnej i w konsekwencji zgoszenie wyjtku przez system bazy danych. Moe si tak sta np. wskutek zmiany godziny rozpoczcia emisji filmu, na któr to emisj sprzedane zostay ju bilety:
def setup
@m = Movie.create!(
:name => 'Casablanca',
:length_minutes => 120,
:rating => Rating::PG13)
@t = Theatre.create!(
:name => 'Kendall Cinema',
:phone_number => '5555555555')
@a = Auditorium.create!(
:theatre => @t,
:auditorium => @a,
:seats_available => 100)
@ms = MovieShowtime.create!(
:movie => @m,
:theatre => @t,
:auditorium = @a,
:start_time => Time.new)
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@o = Order.create!(
:movie_showtime => @ms,
:movie => @m
:theatre => @t,
:auditorium = @a,
:start_time => @ms.start_time,
:purchaser_name => 'Ja Fasola')
end
def test_deferrable_constraints
MovieShowtime.transaction do
@ms.start_time = @ms.start_time + 1.hour
@ms.save!
Order.update_all(["start_time = ?", @ms.start_time],
["movie_showtime_id = ?", @ms.id ])
end
end

Oczywicie, powyszy test zaamie si, poniewa wyróniona instrukcja spowoduje naruszenie integralnoci referencyjnej:
ChakBookPro:chapter-7-dknf chak$ ruby test/unit/movie_showtime_test_case.rb
Loaded suite test/unit/movie_showtime_test_case
Started
...
Finished in 0.657148 second.
1) Error:
test_deferrable_constraints(MovieShowtimeTestCase):
ActiveRecord::StatementInvalid: PGError: ERROR: update or
delete on table "movie_showtimes" violates foreign key constraint
"orders_ovie_id_fkey" on table "orders"
DETAIL: Key (movie_id,theatre_id,room,start_time)=
(20,20,1,2007-12-16 00:53:49.076398) is still referenced from table "orders".
: UPDATE movie_showtimes SET "start_time" = '2007-12-16 01:53:49.076398',
"theatre_id" = 20, "movie_id" = 20, "room" = '1' WHERE "id" = 20
1 tests, 0 assertions, 0 failures, 1 errors

Wynika std, e aby naruszenie klucza naturalnego byo w ogóle moliwe, baza danych musi
sta si nieco bardziej wyrozumiaa pod wzgldem kontroli integralnoci referencyjnej i pozwoli na odstpstwo od zasad teje integralnoci cho na chwil. Istotnie, moliwe jest uzyskanie takiej „wyrozumiaoci” — „na chwil” oznacza w tym przypadku „do momentu zatwierdzenia transakcji”, wewntrz transakcji kontrola integralnoci referencyjnej, wynikajcej
z okrelonego klucza, jest zawieszona. W celu uzyskania tego stanu rzeczy naley w instrukcji foreign key (w schemacie tabeli) umieci klauzul initially deferred:
create table orders (
confirmation_code varchar(16) not null
check(length(confirmation_code) > 0),
movie_showtime_id integer not null
references movie_showtimes(id),
movie_id integer not null,
room varchar(64) not null,
start_time timestamp with time zone,
purchaser_name varchar(128) not null
check (length(purchaser_name) > 0),
primary key (confirmation_code),
foreign key (movie_id, theatre_id, room, start_time)
references movie_showtimes(movie_id, theatre_id, room, start_time)
initially deferred
) inherits (addresses);

Po tej drobnej, acz istotnej modyfikacji test zostanie zaliczony:
Siedzc ju na ramionach giganta…
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ChakBookPro:chapter-7-dknf chak$ ruby test/unit/movie_showtime_test_case.rb
Loaded suite test/unit/movie_showtime_test_case
Started
...
Finished in 0.657148 second.
1 tests, 0 assertions, 0 failures, 0 errors

Odroczenie kontroli integralnoci referencyjnej umoliwia wic chwilowe naruszenie regu, konieczne do wykonania pewnych operacji; naruszenie to odbywa si w ramach trwajcej transakcji, nie moe zatem powodowa trwaych skutków w istniejcych danych. Przed zatwierdzeniem transakcji konieczne jest przywrócenie absolutnej zgodnoci ze wspomnianymi reguami.
Pewna trudno w testowaniu opisanego odroczenia wie si z faktem, e (ewentualne) zwizane z nim bdy ujawniaj si dopiero w momencie zatwierdzania (commit) transakcji. I tu
mamy problem, bowiem kady przypadek testowy weryfikowany jest w ramach transakcji,
która ostatecznie zostaje anulowana (rollback) — wszystko po to, by przypadek testowy nie
powodowa zmian w danych bdcych przedmiotem zainteresowania kolejnego przypadku
testowego. W rezultacie, dla odroczonej kontroli integralnoci referencyjnej nie da si skonstruowa testów negatywnych.

Co za co…
Opisalimy trzy róne sposoby zapewnienia integralnoci referencyjnej. Podstaw pierwszego
z nich s standardowe dla Rails klucze id. Kolumna id peni wycznie rol kluczow i nie
reprezentuje adnych treci merytorycznych, wskutek czego relacje midzy rekordami powizanych tabel, cakowicie poprawne z punktu widzenia zgodnoci kluczy, niekoniecznie s
poprawne z perspektywy rozwizywanego problemu, ergo — klucze id nie zawsze s wystarczajce do zapewnienia integralnoci referencyjnej, co stanowi przesank do definiowania i uywania kluczy naturalnych.
Opisalimy dwa sposoby implementacji kluczy naturalnych na gruncie Rails. Pierwszy z nich
opiera si na zastosowaniu dedykowanej wtyczki o nazwie composite_primary_keys, istot
drugiego jest jawna obsuga (zdefiniowanych w schemacie bazy) kluczy naturalnych na poziomie klasy modelowej, z zachowaniem standardowego dla Rails wizania tabel na podstawie kolumn id. Krótk charakterystyk wszystkich trzech rodzajów kluczy zamieszczamy
w tabeli 8.1.
Tabela 8.1. Podstawowe cechy trzech implementacji kluczy gównych
Wycznie
klucze id

Wycznie klucze naturalne,
obsugiwane za porednictwem
wtyczki

Model hybrydowy — wspóistnienie
kluczy id z kluczami naturalnymi

Obsuga standardowa

Tak

Zapewnienie integralnoci
referencyjnej na poziomie
dziedziny problemowej

Nie

Tak

Tak

Moliwo zmiany klucza
gównego za porednictwem
API Rails

Nie

Nie

Tak

Efektywne wykorzystywanie
indeksów

Tak

Tak

Nie zawsze

Komplikacja kodu aplikacji

Nie

Nie

Tak
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Powicimy nieco uwagi dwóm ostatnim z wymienionych cech: efektywnemu korzystaniu
z indeksów oraz komplikacji warstwy aplikacyjnej.

Efektywny uytek z indeksów
Jest oczywiste, e dla efektywnego dziaania modelu hybrydowego konieczne jest istnienie
dwóch (co najmniej) indeksów, opartych na (odpowiednio) kolumnie id oraz zestawie kolumn
tworzcych klucz naturalny. Oba te indeksy musz by aktualizowane po kadej operacji
dodania, usunicia lub zmodyfikowania rekordu. Weryfikacja integralnoci referencyjnej po
wstawieniu lub zmodyfikowaniu rekordu w tabeli powizanej wymaga sprawdzenia dwóch
indeksów, o ile w ogóle dopuszczamy modyfikowanie klucza naturalnego — alternatyw dla
modyfikacji kolumn wchodzcych w skad klucza naturalnego rekordu jest usunicie przedmiotowego rekordu i utworzenie nowego ze zmodyfikowanymi wartociami pól, co opisywalimy na przykadzie tabeli movie_showtimes. Czy ta alternatywa jest lepszym rozwizaniem — zalene jest to od konkretnego problemu. Zmiana klucza naturalnego, w sytuacji gdy
istniej rekordy zalene od przedmiotowego rekordu, zawsze jest posuniciem ryzykownym,
naley wic zastanowi si, czy faktycznie znajduje uzasadnienie w realiach problemu, z którym zwizane s przetwarzane dane.

Komplikacja kodu aplikacji
Jedn z najistotniejszych cech jzyka Ruby, i w konsekwencji Rails, jest zwizo , czyli moliwo wyraenia treciwej informacji w kilku zaledwie wierszach kodu. Wszystko, co odbywa si ze szkod dla tej zwizoci, traktowane bywa przez programistów jak przeklestwo.
Jak ma si to do opisywanych implementacji kluczy naturalnych? Jak widzielimy, korzystanie z wtyczki composite_primary_keys wymaga niewielkiego narzutu ze strony kodowania
— wszystko sprowadza si do wywoania metody set_primary_keys w przedmiotowej klasie modelowej i specyfikacji dodatkowego parametru (:foreign_key) w klasach powizanych.
W modelu hybrydowym nie pojawiaj si adne dodatkowe definicje, za to wobec faktu, e
Rails nie jest w ogóle wiadom istnienia klucza naturalnego, musimy we wasnym zakresie
implementowa powizania midzy rekordami na poziomie tego klucza. Wymaga to dodatkowego kodu, którego rozmiary mona jednak zredukowa , nadpisujc metod create! tworzc obiekt klasy modelowej — co zaprezentowalimy na przykadzie klasy Order. I cho
nie jest to naddatek spektakularny, warto wzi go pod uwag, decydujc si na zastosowanie modelu hybrydowego zamiast „czystych” kluczy naturalnych.
Aktualna posta naszego modelu, po modyfikacjach opisanych w niniejszym rozdziale, widoczna jest na rysunku 8.8.

wiczenia
1. Spróbuj doprowadzi do anomalii opisywanej na pocztku rozdziau (odwoanie do sali
projekcyjnej nieistniejcej w konkretnym kinie) i postaraj si udowodni , e przy odpowiednio wybranym kluczu naturalnym jej wystpienie jest niemoliwe.

2. Podaj przykady zapyta, których realizacja staje si efektywniejsza wskutek powizania
tabel movie_showtimes i orders za pomoc klucza naturalnego.

wiczenia
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Rysunek 8.8. Rezultat wprowadzenia kluczy naturalnych do modelu

Refaktoryzacja
1. Przeanalizuj kad tabel i zastanów si, czy istniej w niej kolumny niewchodzce w skad
klucza gównego, dla których zdefiniowana jest klauzula unikalnoci bd te klauzul
tak powinno si zdefiniowa ze wzgldu na charakter danych reprezentowanych przez
te kolumny.

2. Jeeli jaka kolumna (lub zestaw kolumn) kwalifikuje si do opatrzenia klauzul unikalnoci, zrób to:
create unique index concurrently <nazwa tabeli>,
<nazwa kolumny1>_<nazwa kolumny2>_...<nazwa kolumnyN>_uniq_idx
on nazwa tabeli(<nazwa kolumny1> , <nazwa kolumny2> , ... , <nazwa kolumnyN>);

3. Zalenie od tego, czy w punkcie 2. mowa jest o pojedynczej kolumnie, czy o zestawie kolumn, wybierz jeden z poniszych scenariuszy.

Klucz jednokolumnowy
1. W klasie modelowej reprezentujcej tabel wska kolumn stanowic kandydata na nowy klucz gówny:
set_primary_key
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2. W kadej z tabel powizanych z przedmiotow tabel dodaj now kolumn stanowic
klucz obcy:
alter table <nazwa tabeli zalenej>
add column <nazwa tabeli gównej>_<nazwa kolumny kluczowej> <typ kolumny>;

3. Wypenij now kolumn odpowiednimi wartociami we wszystkich rekordach kadej
z tabel zalenych:
update <nazwa tabeli zalenej>
from <nazwa tabeli gównej> r
set <nazwa tabeli gównej w liczbie pojedynczej>_<nazwa kolumny kluczowej> =
r.<nazwa kolumny kluczowej>
where <nazwa tabeli gównej w liczbie pojedynczej>_id = r.id;

4. Uzupenij schemat kadej z tabel zalenych o definicj klucza obcego:
alter table <nazwa tabeli zalenej>
add constraint <nazwa tabeli gównej w liczbie pojedynczej>_<nazwa kolumny
kluczowej>_fkey
(<nazwa tabeli gównej w liczbie pojedynczej>_<nazwa kolumny kluczowej>)
references <nazwa tabeli gównej> (<nazwa kolumny kluczowej>);

5. Usu ze schematu tabeli przedmiotowej definicj kolumny id:
alter table <nazwa tabeli gównej>
drop column id;

6. Ze schematu kadej z tabel zalenych usu definicj klucza obcego powoujc si na kolumn, o której mowa w punkcie 5.:
alter table <nazwa tabeli zalenej>
drop column <nazwa tabeli gównej w liczbie pojedynczej>_id;

7. Obsad now kolumn przedmiotowej tabel w roli jej klucza gównego:
alter table <nazwa tabeli gównej>
add primary key(<nazwa kolumny kluczowej>);

Klucz wielokolumnowy
1. Zainstaluj gem composite_primary_keys:
ruby gem install composite_primary_keys

2. Docz gem do aplikacji, dopisujc w pliku environment.rb wiersz:
require 'composite_primary_keys'

3. W definicji klasy modelowej, reprezentujcej przedmiotow tabel, zmie definicj klucza
gównego:
set_primary_keys [:<nazwa kolumny1>, :<nazwa kolumny2>, ... , :<nazwa kolumnyN>]

4. Wykonaj czynnoci analogicznie jak w punktach od 2. do 7. scenariusza dla klucza jednokolumnowego.

Refaktoryzacja
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